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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
ค าน า 

 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ในปีการศึกษา 2564  โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จัดท าขึ้นใหม่ซึ่งได้ด าเนินงานตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2565 และได้ด าเนินการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR) ตามระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2562 เพ่ือรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

รายงานฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานการจัดการศึกษา ในปี
การศึกษา 2564 ประกอบด้วย 8 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 มีจ านวน 1 
ตัวบ่งชี้ หมวดที่ 2 อาจารย์ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 4 มีจ านวน 3 ตัวบ่งชี้ หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต มีจ านวน 2 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา มีจ านวน 3 ตัวบ่งชี้  หมวดที่ 4 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
องค์ประกอบที 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีจ านวน 4 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 6 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ มีจ านวน 1 ตัวบ่งชี้ หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรจากผู้ประเมิน และ
หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร หมวดที่ 8 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรครั้งนี้จะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ
ในปีการศึกษาหน้าต่อไป 
 
 
 
      ................................................. 
                                                                     (ธนัชพร ศรีนพคุณ) 
                                                ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) 
                                                                  วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

  1. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่นๆ อีก 

  2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2563 – 31 
กรกฎาคม 2564) 
 
 

1. .................................... ...................... อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 
              (ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ) 

 
2. .......................................................... อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   วันที่ 6 กรกฏาคม 2565         
              (ผศ.มณีรัตน์ น้ าจันทร์) 

 
3. .................. ........................................ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 

      (อาจารย์พรรนิพา พวันนา)  

 
4. ..................... ..................................... อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 

      (ผศ.ดร.ธนัชพร ศรีนพคุณ) 

 
5. ..........................................................  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 

          (ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร)  
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สารบัญ 
            หน้า 
ค าน า  
สารบัญ   
ข้อมูลทั่วไป  6 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 12 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง     12 
 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต            13 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    13 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   13 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 13 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา          14 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา                 19 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา          29 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์           38 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์        38 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์          47 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์          48 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน       49 
 ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร         53 
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 ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน      65 
 ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน          80      
          ตัวบ่งชี ้5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ         93       
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้        101 
 ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้        101 
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน            109     
 สรุปการประเมินหลักสูตร         109  
หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร      110 
หมวดที่ 8 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร       110 
สรุปผลการประเมิน          111 
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ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร 25631721100030  
 1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ตารางที ่1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ที ่
ชื่อ – สกุล (ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

หมายเหตุ 
ตามท่ีระบุใน  มคอ.2 ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2564 

1 ผศ.ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ - ค าสั่งแต่งตั้งต าแหน่ง              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์                     
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 
เดือนมกราคม 2565 
- บันทึกข้อความขอเปลี่ยน
นามสกุล 

2 ผศ.มณีรัตน์  น้ าจันทร์ ผศ.มณีรัตน์  น้ าจันทร์ 

3 อาจารย์พรรนิพา พวันนา อาจารย์พรรนิพา พวันนา 

4 ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย ผศ.ดร.ธนัชพร ศรีนพคุณ 
(ได้รับแต่งตั้ งต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และเปลี่ยนแปลง
นามสกุล) 

5 ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร  ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร 

 
 

ตารางที ่1.2 ข้อมูลปัจจุบันของผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร(ข้อมูลปีการศึกษาท่ีประเมิน) 
 

ล า
ดับ 

ช่ือ – นามสกลุ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1 นางสาววิรังรอง  
แสงอรุณเลิศ 
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

(เคมี) 

วท.ด. 
 (พลังงานทดแทน) 
วท.ม. 
 (เคมีเทคนิค) 
ป. บัณฑิต 
 (วิชาชีพครู) 
วท.บ.  
(เคมี)     
   
 ตรง       

วิรังรอง แสงอรุณเลิศ, ธนัชพร พัฒนาธรชัย 
และ พีระพงษ์ เนียมเสวก. 2563.“ผลการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้
ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่ า 
เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย           
วงษ์ชวลิตกุล ประจ าปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที ่1 
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ล า
ดับ 

ช่ือ – นามสกลุ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

 สัมพันธ์ 20-21 มีนาคม 2563 นครราชสีมา  
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล): 1466-1476 
 
สุนิสา ช้างพาลี, วิรังรอง แสงอรุณเลิศ และ 
ภาคิน อินทร์ชิดจุ้ย. 2560. “การสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น โดยใช้ชุดปฏิบัติการเคมี
แบบย่อส่วน เพ่ือเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”. วารสาร
บัณฑิตวิจัย ปีที่ 8 (2): 83-99 

2 นางสาวธนัชพร  
ศรีนพคุณ 
 

อาจารย์ 
 

ปร.ด. (เคมี)             
ป. บัณฑิต 
(วิชาชีพครู) 
วท.บ.  
(เคมี) 
          
 ตรง       
 สัมพันธ์        

Boonmalai, A., Pattanatornchai, T., 
2021, “Application of 
polydiacetylene reagents in simple 
flow injection spectrophotometric 
system for determination of lead 
ions”, Life Sci. Environ. J., 22, pp. 274-
286. 
Pattanatornchai, T., Rueangsuwan, 
J.,Phonchai, N., Traiphol, N., and 
Traiphol, R., 2020, “Reversible 
thermochromic polydiacetylene/Zn(II) 
ion assemblies prepared via co-
assembling in aqueous phase: The 
essential role of pH”,Colloids and  
Surfaces A: Physicochemical and 
Engineering Aspects, Vol. 594, 
pp.124649. 
Pattanatornchai, T., and Boonmalai, 
A., 2019,“Colorimetric determinationof 
Pb2+ based on ionochromic 
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ล า
ดับ 

ช่ือ – นามสกลุ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

polydiacetylene/anionic surfactant 
materials”, Key Engineering Materials, 
Vol. 824, pp. 212-218. 

3 นางสาวพรรนิพา 
พวันนา 
 

อาจารย์ 
 

 วท.ม. (เคมี)  
 วท.บ. (เคมี)     
      
ตรง       
 สัมพันธ์        

พรรนิพา พวันนา , มณีรัตน น้ าจันทร์ ,        
วัญเพ็ญ คงเพ็ชร และ วัชรศักดิ์ มาเกิด. 
2563.“การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติตอการจัดการเรียนรู ชนิดและ
สมบัติของสารอินทรีย ในรายวิชาเคมี
อินทรีย ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยใช
เกมเปนฐานรวมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
เชิงรุก  "  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ                
ร ะดั บช าติ ร า ชม งคลสุ ริ นท ร์ ค รั้ ง ที่ 11                                 
“วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่”(ครั้งที่ 11 17-
18 กันยายน 2563 สุรินทร์มหาวิทยาลัย              
เทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยา เขต
สุรินทร์): 434-435 
พรรนิพา พวันนา, วัชรี บางแบ่ง และ 
พิพัฒน์ แหลมเฉียบ . 2560.“การสังเคราะห์ 
เรซินแลกเปลี่ยนไอออนชนิดไอออนบวกจาก
ผักตบชวาที่ปรับสภาพด้วยกรดซิตริก”.
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ปีที่ 9 (10): 
17-30 

4 นางสาวมณีรัตน์   
น้ าจันทร์ 
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

 

วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม) 
วท.บ. (เคมี) 
 
ตรง       
 สัมพันธ์        

พรรนิพา พวันนา, มณีรัตน น  าจันทร,        
วัญเพ็ญ คงเพ็ชร และ วัชรศักดิ์ มาเกิด. 
2563.“การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติตอการจัดการเรียนรูชนิดและ
สมบัติของสารอินทรีย ในรายวิชาเคมี
อินทรีย ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยใช
เกมเปนฐานรวมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
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ล า
ดับ 

ช่ือ – นามสกลุ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

เชิงรุก "    รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการ ระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ครั้งที่11                                 
“วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่”(ครั้งที่ 11 17-
18 กันยายน 2563 สุรินทร์มหาวิทยาลัย              
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์): 434-435 
มณีรัตน์ น  าจันทร์. 2561. “การเตรียมหมู่
ซัลโฟนิกบนคาร์บอนที่ได้จากชีวมวลเพ่ือใช้
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตไบโอดีเซล”. 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที ่20 (2): 216-
223 
มณีรัตน์ น้ าจันทร์. 2561. “การเตรียมหมู่
ซัลโฟนิกบนคาร์บอนที่ได้จากชีวมวลเพ่ือใช้
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตไบโอดีเซล”. 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที ่20 (2): 216-
223 
 

5 นางสาววัญเพ็ญ  
คงเพ็ชร 

อาจารย์ 
 

ปร.ด. (เคมี) 
วท.ม. (เคมี) 
ป. บัณฑิต  
(วิชาชีพครู) 
วท.บ. (เคมี) 
 ตรง       
 สัมพันธ์ 

พรรนิพา พวันนา , มณีรัตน น้ าจันทร ,        
วัญเพ็ญ คงเพ็ชร และ วัชรศักดิ์ มาเกิด. 
2563.“การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติตอการจัดการเรียนรู ชนิดและ
สมบัติของสารอินทรีย ในรายวิชาเคมี
อินทรีย ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยใช
เกมเปนฐานรวมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
เชิงรุก  "      รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการ ระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ครั้งที่11                                 
“วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่”(ครั้งที่ 11 17-
18 กันยายน 2563 สุรินทร์มหาวิทยาลัย              
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ล า
ดับ 

ช่ือ – นามสกลุ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา) 

 
ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

เทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยา เขต
สุรินทร์): 434-435 

หมายเหตุ ** ล าดับที่ 2 เป็นประธานหลักสตูร 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 อาจารย์ผู้สอน 
 

ตารางที่ 1.3 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ า 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา) 

1. นางสาวชลดา เดชาเกียรติไกร 
ธีรการุณวงศ์ 
 

รองศาสตราจารย์ 
 

วท.ด (เคมี) 
วท.ม (เคมี) 
วท.บ (เคมี) 

2. นางสาวิตรี ซัคลี่ย์ 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

Ph.D (Polymer Science and Technology) 
M.Sc. (Polymer Science) 
วท.บ (พอลิเมอร์และสิ่งทอ) 

3. นางสาวจีรพรรณ  
เทียนทอง 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

Ph.D. (Chemistry –Analytical Chemistry) 
วท.ม (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์) 
วท.บ (เคมีอุตสาหกรรม) 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา) 

4. นายอภิชาติ บุญมาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(เคมี) 
วท.ม.(เคมี) 
วท.บ.(เคมี) 

5. นางสาวชนิตา ขนันทอง 
 

อาจารย์ ปร.ด.(เคมี) 
วท.ม.(เคมี) 
วท.บ.(เคมี) 
 

6. นายพีระพงษ์ เนียมเสวก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ด. (การจัดการศึกษาและการเรียนรู้)  
วท.ม.(การสอนเคม)ี  
กศ.บ.(เคมี)  

7. นางสาววิรังรอง  
แสงอรุณเลิศ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. (พลังงานทดแทน) 
วท.ม. (เคมีเทคนิค) 
ป. บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
วท.บ. (เคมี) 

8. นางสาวธนัชพร  
ศรีนพคุณ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (เคมี) 
ป. บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
วท.บ. (เคมี) 

9. นางสาววัญเพ็ญ คงเพ็ชร อาจารย์ ปร.ด. (เคมี) 
วท.ม. (เคมี) 
วท.บ. (เคมี) 

10. นายธีระยุทธ เตียนธนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ 
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

11. นายชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง อาจารย์ วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

12. นางสาววรพรรณ เจริญข า อาจารย์ วท.ม. (คณิตศาสตร์)  
วท.บ. (คณิตศาสตร์)  
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา) 

13. นายอนุวัตน์ แสงอ่อน  
 

อาจารย์ วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

14. นางสาวพิมพิสา จั่นเทศ อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ) 

15. นายวรวิทย์ เถื่อนสุข อาจารย์ ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา) 
ศศ.บ. (ดนตรีสากล) 

16. นายพิชชากร จันทา 
 

อาจารย์ 
 

ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 

17. นางสาวอุบลนภา อินพลอย 
 

อาจารย์ 
 

ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
ศษ.บ.(ภาษาไทย) 

18. นายปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ศษ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 

19. นางสาวดารารัตน์ ชัยพิลา 
 

อาจารย์ 
 

กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) 
วท.บ (เคมี) 

20. นางฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ม.(การศึกษา) 

21. นายมงคล ศัยยกุล  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) 

 

 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตวับ่งชี ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 



14 

 

1. จ านวนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 

หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทั้งสิ้น 5 คน ซึ่งเป็นอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตร
เดียว และประจ าหลักสูตรตลอด 
ระยะเวลาการจัดการศึกษา 

1-1.1-Ch Ed-1 เล่มหลักสูตร 
(มคอ.2) ฉบับหลักสูตรใหม่ 
2563 และฉบับปรับปรุง 
2564 ทั้ง 2 ฉบับเป็นฉบับที่ 
สกอ. รับทราบ  

2. คุณสมบัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดครบทั้ง 
5 คน และทุกคนมีคุณวุฒิตรงกับ
สาขาวิชา รวมถึงทุกคนมีผลงานทาง
วิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 
5 ปี ย้อนหลัง 

1-1.1-Ch Ed-2 ตารางที่ 1.2 
ข้อมูลปัจจุบันของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

3. คุณสมบัติ อาจารย์ประจ า 
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดครบทั้ง 5 คน และ
ทุกคนมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา 
รวมถึงทุกคนมีผลงานทางวิชาการ 
อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี 
ย้อนหลัง 

1-1.1-Ch Ed-2 ตารางที่ 1.2 
ข้อมูลปัจจุบันของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

4. คุณสมบัติ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ า : มี
จ านวน 5 คน ทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาและรายวิชาที่
สอน 

1-1.1-Ch Ed-3 ตารางที่ 1.3 
อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์
ประจ า 

10. การปรับปรุง หลักสูตรตาม
รอบ ระยะเวลาที่ก าหนด 

หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
เคมีประกาศใช้ในปี 2563 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและจะ
ครบรอบการปรับปรุงอีกครั้งในปี 
2568 

1-1.1-Ch Ed-1 เล่มหลักสูตร 
(มคอ.2) ฉบับหลักสูตรใหม่ 
2563 และเล่มหลักสูตร (มคอ.
2) ฉบับหลักสูตรปรัลปรุง 
2564 

 
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อที่ 1 เกณฑ์ข้อที่ 2 เกณฑ์ข้อที่ 3 เกณฑ์ข้อที่ 4 เกณฑ์ข้อที่ 10 
     

 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) เริ่มเปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษา 1/2563 หลักสูตร
คาดว่าบัณฑิตรุ่นที่ 1 จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567 จึงยังไม่สามารถประเมินองค์ประกอบเกี่ยวกับ
บัณฑิตได้ในปีการศึกษา 2564 ดังนั้นองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิตยังไม่ขอรับการประเมิน 

 

ตัวบ่งชี ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผลการด าเนินงาน 

- ยังไม่ขอรับการประเมิน 
 
ตัวบ่งชี ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ปริญญาตรี) 
ผลการส ารวจการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

- ยังไม่ขอรับการประเมิน 
 

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 

ข้อมูลนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 
ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565) 
 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

 

นักศึกษา
แรกเข้าที่
รายงานตัว 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 
ชั นปีที่ 

1 
ร้อยละ ชั นปีที่ 

2 
ร้อยละ ชั นปีที่ 

3 
ร้อยละ ชั นปีที่ 

4 
ร้อยละ 

2563 8 8 100.00 8 100.00 8 100.00 - - 

2564 12 12 100.00 12 100.00 - - - - 

2565 - - - - - - - - - 

2566 - - - - - - - - - 

2567 -- - - - - - - - - 
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ตัวบ่งชี ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
ตัวบ่งชี ที่ 3.1.1 การรับนักศึกษา    
รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี  
 เป้าหมายเชิงปริมาณ การรับนักศึกษาจ านวน 30 คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษาใหม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่

ก าหนด ได้แก่  ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์- 

         คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนสะสมเฉลี่ยในรายวิชาเคมีไม่ต่ ากว่า 2.0 
 

ระบบและกลไก/กระบวนการ 
 หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีระบบและกลไกในการรับนักศึกษา ดังนี้ 

1. จัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมกันจัดท าแผนการรับนักศึกษา และสัดส่วนการรับนักศึกษา 
2. ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเข้าศึกษา 
3. จัดท าเอกสารเผยแพร่/แนะแนวการศึกษาต่อ 
4. ร่วมสอบคัดเลือกนักศึกษา 
5. ติดตามผลการรับ และจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด  

 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ 

หลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือก าหนดแผนการรับนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2564  และประกาศรับสมัครนักศึกษาตามเกณฑ์หลักสูตรผ่านกระบวนการรับสมัครของหน่วยงาน
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย คือ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยก าหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ตามเกณฑ์ของส่วนกลางและคุณสมบัติเฉพาะตามเกณฑ์ของหลักสูตร  

นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ต้องส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการ
เรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนสะสมเฉลี่ยในรายวิชาเคมีไม่ต่ ากว่า 2.0 นอกจากนี้จะต้อง
ผ่านการสอบวัดแววความเป็นครู และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยกรรมการประจ าหลักสูตรจะก าหนด
อาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์และแนวทางในการสัมภาษณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ จ านวน 3 คน ต่อผู้เข้าสอบ 1 คน ประกอบด้วยตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
ต้องมีการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ก่อนสอบทุกครั้ง กรรมการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 

- ผศ.ดร. วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 

- ผศ.ดร. มณีรัตน์ น้ าจันทร์ 

- อ. พรรนิพา พวันนา 
โดยเนื้อหาการในการสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 

 (1) ความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาเคมี 
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 (2) ด้านทักษะทางปัญญาและประสบการณ ์
 (3) เจตคต ิ

(4) ความรู้ทั่วไป เช่น ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน สถานการณ์ทางการเมืองและศาสนารวมทั้งหมด 
100 คะแนน โดยต้องผ่านเกณฑ์ 50 คะแนน ขึ้นไป จึงจะสามารถเข้าศึกษาในสาขาวิชาเคมี 

 
        ซึ่งในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้รับนักศึกษารวมจ านวนทั้งสิ้น 12 คน  
 
การประเมินกลไกและผลการด าเนินงานการรับนักศึกษา 
 หลักสูตรมีการทบทวนกระบวนการรับนักศึกษา โดยมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ถึงผลการ
ด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2564 พบว่าหลักสูตรสามารถเปิดรับนักเรียนที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม มคอ.2 โดยนักศึกษาลงทะเบียนเข้าเรียน จ านวน 12 คน จ านวนนักศึกษาที่ตั้งเป้าหมายไว้ 30 
คน คิดเป็นร้อยละ 40 ซ่ึง และมีเกรดเฉลี่ยในรายวิชาเคมีมากกว่า 2.0 ทุกคน  

จากผลการด าเนินการพบว่า จ านวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 13.33  
เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์โดยเพ่ิมช่องทางการรับนักศึกษา การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งทางสื่อออนไลน์ และการออกประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่บริการ การ
สร้างเครือข่ายระดับโรงเรียนเป้าหมาย และการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในพ้ืนที่ใกล้เคียงร่วมกับ
มหาวิทยาลัยฯ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  อย่างไรก็ตามจ านวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ยัง
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 หลักสูตรจึงได้ตั้งเป้าหมายผลลัพธ์ของกระบวนการรับนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

1. หลักสูตรได้นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ  
2. จ านวนนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายท่ีระบุไว้ใน มคอ.2 

 
การปรับปรุงกลไกการรับนักศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกการ
รับนักศึกษาส าหรับปีการศึกษา 2565 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 1. แจ้งแผนการรับนักศึกษาโดยยึดจ านวนที่ได้ระบุไว้ใน มคอ.2      
 2. ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี      

3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อผ่านช่องทางระบบประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัย      
 4. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างโรงเรียนเครือข่าย และกิจกรรมเชิงบริการวิชาการ  
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5. เพ่ิมช่องทางการสื่อสารและการติดตามผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับสมัคร
จนถึงวันที่ผู้สมัครได้รายงานตัวและลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี 
          6. การจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และการช่วยเหลือนักศึกษาในการ
เรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 

 
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ที่ยังมีต่อเนื่อง

ท าให้หลักสูตรไม่สามารถด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและลงพื้นท่ีท ากิจกรรมบริการวิชาการให้กับโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย มีเพียงการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น ท าให้ในปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษา
รายงานตัวเข้าศึกษาต่อจ านวน 2 คน แต่จ านวนดังกล่าวไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดของมหาวิทยาลัย จึงมีมติ
ไม่อนุมัติให้หลักสูตรเปิดการจัดการเรียนการสอนได้ ทางหลักสูตรจึงได้โอนย้ายนักศึกษาไปยังหลักสูตร                
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามความประสงค์ของนักศึกษาใหม่  

 
ตัวบ่งชี  3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี  
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 - นักศึกษาทุกคนมีความพร้อมในการเข้าศึกษาในหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 - นักศึกษามีความพร้อมในการเรียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ตลอดจนแสดงถึงความสามารถ ที่จะเรียนได้ตลอดหลักสูตร 
 - ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 80 
 
ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา ดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมประชุมวางแผนเพ่ือก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การพิจารณา และ
ประเด็นเรื่องความพร้อมของผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร โดยมีการก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูล
พิจารณานักศึกษาแรกเข้าที่ผ่านกระบวนการรับนักศึกษา เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปก าหนดแนวทางการเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษา 
2. จัดกิจกรรมและโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามที่หลักสูตร
ก าหนด 
3. ประเมินความพร้อมของนักศึกษาทั้งด้านความรู้ และทักษะของนักศึกษาหลังจากจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อม 
4. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการรับนักศึกษาและคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 
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การด าเนินการตามระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้ด าเนินการตามระบบและกลไก ดังนี้ 
1. จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2564  ใน

รูปแบบออนไลน์ โดยมีหัวข้อในการอบรมได้แก่ 
              - ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ในการเรียนออนไลน์ในสภาวการณ์ปัจจุบัน 

- ความรู้ด้านความปลอดภัยทางเคมี (Chemical Safety) 
- การอบรมแคลคูลัสพื้นฐาน 
- การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่ๆ ศิษย์เก่าด้านการเรียนในมหาวิทยาลัย การใช้ชีวิต และ
ประสบการณ์การท างาน 

 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ความคิดเห็นของนักศึกษา    ระดับความพึง
พอใจ 

มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 4.60 มาก 
การแนะน าระบบการลงทะเบียนเรียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา 4.43 มาก 
ได้รับความรู้จากการให้ความรู้และสามารถน าไปปรับใช้ในการเรียน 4.45 มาก 
 4.49 มาก 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา พบว่า 

ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x = 4.49) ประเด็นที่มีความ พึงพอใจมากที่สุด คือ มีการจัด
กิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาอยู่ในระดับมาก (x = 4.60) การแนะน า
ระบบการลงทะเบียนเรียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา อยู่ในระดับมาก (x = 4.43) 
 

ผลการด าเนินการตามระบบและกลไกดังกล่าว พบว่าการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ทั้งหมด 
นักศึกษามีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัย โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.00 
และนักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยได้ ในระดับดี  

 
การประเมินระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้ด าเนินการประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาใหม่ ซึ่งสรุปผลการประชุมควรจัดโครงการเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
         1. โครงการปรับพ้ืนฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ จัดท าขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีผลการสอบวัด
พ้ืนฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษครบร้อยเปอร์เซ็นต์    
         2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ จัดท าขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 
1-2  มีผลการสอบวัดพื้นฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ครบร้อยเปอร์เซ็นต์   
         3. โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและพัฒนาทักษะชีวิตส าหรับครูเคมี 
 
   ดังนั้นหลักสูตรจึงก าหนดเป้าหมายการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยมีผลลัพธ์ดังนี้ 

1. มีนักศึกษามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ซึ่งท าให้การออกกลางคันน้อยลงและนักศึกษา
ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาครบร้อยเปอร์เซ็นต์ 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนในหลักสูตรอยู่ในระดับมาก 
 
การปรับปรุงระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาในปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
      1.จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ตามโครงการปรับพ้ืนฐานความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ  
      2. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้
พ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์  
      3. น าเสนอผลงานด าเนินงานพัฒนานักศึกษา และแผนการพัฒนานักศึกษา และการจัดสรรงบประมาณ
ในปีถัดไป 
      
สรุปผลการด าเนินงานที่ปรากฏเป็นรูปธรรม 
การรับนักศึกษา 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -นักศึกษา ลงทะเบียนเข้าเรียน จ านวน 12 คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่ก าหนด 
   
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาเคมีไม่ต่ ากว่า 2.0 จ านวน 12 คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
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  -  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  สอบผ่านในรายวิชา
พ้ืนฐานทั้งหมด อย่างน้อยร้อยละ 80 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ทั้งหมด 
  -  นักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนได้ตลอดหลักสูตร 
  -  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า  
ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี ท่ี 3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
เป้าหมายเชิงปริมาณ : นักศึกษาทุกคนต้องได้รับการให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการแนะแนว 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ :   

 ระดับความพึงพอใจในการให้ค าปรึกษา อย่างน้อย 3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 จ านวนนักศึกษาท่ีออกกลางคันลดลง 

 
ระบบและกลไก/กระบวนการ 

ช่วงปีการศึกษาแรกของนักศึกษาในหลักสูตร ต้องมีกลไกการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียม

ความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข 

อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถใน
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รูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่

ปรึกษา เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการสร้างโอกาสการเรียนรู้

ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู่ในศตวรรษท่ี 21 โดยมีขอบเขตดังนี้ 

 

 

 

 
 
 

โครงสร้างการด าเนินงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ก าหนดตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องแนวปฏิบัติที่ปรากฏในคู่มือการใช้ระบบให้ค าปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตรี โดยจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในระดับต่าง ๆ เพ่ือด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ภายใต้การ
ก ากับดูแลจากมหาวิทยาลัย มีแผนภาพดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

การควบคุมและดูแลกรให้ค าปรึกษาและ
แนะแนวแก่นักศึกษา 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

คณะกรรมการอ านวยการพัฒนา
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

คณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ที่
ปรึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 

คณบดี 

คณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ที่
ปรึกษาระดับคณะ 
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ระบบการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาของหลักสูตร เป็นไปตาม

แผนภาพ และมีรายละเอียดดังอธิบาย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือวางแผนในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  (ค าสั่งแต่งตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564) โดยการแต่งตั้งจากทางคณะ และทางหลักสูตรมีการก าหนดให้มีการ
รายงานผลการควบคุมดูแลนักศึกษาของอาจารย์ ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นกับนักศึกษาในความรับผิดชอบ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.  การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาให้ยึดตามคู่มือระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดท าข้ึนเป็นหลัก (3.2.1-CH-1) โดยก าหนดช่วงเวลาในการพบอาจารย์ที่
ปรึกษาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง ในคาบ home room หรือเวลาที่ให้การดูและนักศึกษาใน
โอกาสอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

3. กรณีนักศึกษาไม่มีปัญหา อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อมูลและค าแนะน าในด้านวิชาการ ได้แก่ การลงทะเบียน 
การวางแผนการเรียน ผลการเรียน ติดตามความส าเร็จของนักศึกษา และด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
- มีหน้าที่ป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ 
- ดูแลให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ  
  ด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ    
  และทักษะชีวิต 
 

กรณีนักศึกษาไม่มี
ปัญหา 

กรณีนักศึกษามีปัญหา 

ติดตามความส าเร็จ 
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4. กรณีนักศึกษามีปัญหา อาจารย์ที่ปรึกษาวิเคราะห์และหาทางช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน
หรือต้องการความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ และจัดระบบช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษา กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถด าเนินการได้ ให้รายงานประธานหลักสูตร และ
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป 

5. จัดช่องทางสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพ่ืออ านวย
ความสะดวกต่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา  

6. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามพฤติกรรมและผลการเรียนของนักศึกษาหลังจากให้ค าปรึกษา และจัดเก็บข้อมูล
ของนักศึกษา เพื่อให้ข้อมลูนักศึกษากับกลุ่มอาจารย์ผู้สอนส าหรับการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ในสาขาวิชาเคมี พิจารณารายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา เสนอแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา และทบทวนแนวทางการปฏิบัติ (3.2.1-CH-2) ก าหนดกระบวนการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ให้นักศึกษาทุกคนทราบ ด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติ ตลอดปีการศึกษา 2564 

โดยมีการด าเนินงานตามระบบการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาของ
หลักสูตร มีดังนี้ 

1. หลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2564 
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ปีแรกของการเปิดสอนหลักสูตร คบ.เคมี) 
ดังนี้  

อาจารย์ท่ีปรึกษา ปีการศึกษาที่เข้า ชั นปีที่ 
อ.พรรนิพา พวันนา 2564 1 
ผศ.ดร.จีรพรรณ เทียนทอง 
ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 

2563 
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2. ประธานหลักสูตรก ากับและติดตามให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูลประวัติการให้ค าปรึกษา ประวัติ
นักศึกษา หรือข้อมูลให้ค าปรึกษา เพ่ือร่วมกันพิจารณาในวาระการประชุมเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
ควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา โดยให้มีการตรวจสอบติดตามนักศึกษาในความดูแลมากขึ้น 

3. หลังจากมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนแล้ว หลักสูตรมีช่องทางให้นักศึกษา
ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้ตลอดเวลา โดยสามารถติดต่อผ่านทางห้องธุรการสาขาวิชาเคมี โทรศัพท์ และ
กลุ่ม Line ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ช่องทางใดก็ได้เพ่ือขอค าปรึกษาและสามารถท าได้ในเวลาที่เหมาะสม 
รวมทั้งมีช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Page เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เช่น ทุนการศึกษา 
การประกวดแข่งขัน การศึกษาต่อ ข่าวสารวิชาการต่าง ๆ เป็นต้น  

4. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และใน
สาขาวิชาเพ่ือรับทราบข้อมูลในการปฏิบัติตัวเมื่อเข้ามาเป็นนักศึกษา รวมถึงข้อมูลของทุนการศึกษา การ
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ลงทะเบียน เป็นต้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้เพ่ิมช่องทางการให้ข้อมูลการปฐมนิเทศน์กับนักศึกษา เช่น 
Line และ Facebook ของมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
เช่น กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ก าหนดกระบวนการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาทุกคนทราบ โดยให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ด้วยระบบการประชุมออนไลน์ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ภาคเรียนปกติ  

5. หลักสูตรฯ ได้ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี ที่มีต่อการด าเนินงานของหลักสูตร พบว่าจากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ
ควบคุมดูแลการให้ปรึกษาวิชาการและแนะแนวการนักศึกษา มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด มี
คะแนนเฉลี่ย 4.71 คะแนน  ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ (3.2.1-CH-3) 

1) การให้ความช่วยเหลือของอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหาการเรียน หรือปัญหาอ่ืนๆ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.71/5 คะแนน 

2) ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล  อยู่ในระดับมากที่สุด 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.71/5 คะแนน 

 
การประเมินกระบวนการและเสนอแนวทางพัฒนา 

ประชุมสาขาวิชาเคมี โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ในสาขาวิชาเคมีประเมินกระบวนการ 
ผลการประเมินพบว่า การให้ค าปรึกษาในระบบออนไลน์มีข้อจ ากัด กล่าวคือ อาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถให้
ค าปรึกษาด้านวิชาการทุกคนได้อย่างเต็มที่ เก่ียวกับการปฏิบัติตัวในการเรียนด้วยระบบออนไลน์ได้ เนื่องจาก
นักศึกษาแต่ละคนมีสิ่งแวดล้อมในระหว่างการนั่งเรียนในห้องเรียนออนไลน์ที่ไม่เหมือนกัน จึงอาจมีผลต่อการ
เรียนรู้ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ในการให้ค าปรึกษา ทราบว่านักศึกษามีความชอบในการเรียนในห้องเรียนจริง 
เพราะช่วงการเรียนทฤษฎีที่มีเพ่ือน ๆ และอาจารย์ช่วยเหลือกันระหว่างเรียนหรือช่วงหลังเรียนได้ และมีช่วง
เรียนปฏิบัติการทีได้ฝึกทักษะจริง อย่างไรก็ตามที่ปรึกษาก็ไม่สามารถให้แนวทางในการช่วยแก้ไขที่ดีที่สุดได้ 
เนื่องจากขึ้นกับกระบวนการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา อย่างไรก็ตาม ให้ค าปรึกษาโดยมีแนวทางแก้ไข 
คือ อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยปรับทัศนคติต่อห้องเรียนออนไลน์ และให้ค าปรึกษาในเรื่องการยอมรับในการเรียน
รูปแบบใหม่และให้ปรับตัวในการเรียนให้เหมาะสมกับสถานะการณ์ และให้แง่คิดที่ดีคือ โอกาสดีในการเรียนรู้
แบบออนไลน์ ที่ไม่จ ากัดสถานที่เรียน 
 
การปรับปรุงระบบและกลไก/กระบวนการ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ในสาขาวิชาเคมี ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการ โดยให้ค าปรึกษา
นักศึกษาท้ังแบบออนไลน์และเมื่อเปิดเรียนในห้องเรียนปกติแล้ว จึงก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษากลับมาให้
ค าปรึกษาในห้องเรียนปกติ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามและประสานงานเรื่องการเรียนของนักศึกษาที่
เรียนในชั้นปีที่สูงขึ้น ให้มีโอกาสได้กลับมาท าปฏิบัติการในวิชาที่ขาดหายไปในช่วงที่สถานการณ์ระบาดโรคโค
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วิด-19 เพ่ือเพ่ิมทักษะปฏิบัติการเคมีท่ีขาดหายไป รวมทั้งเยียวยาความรู้สึกท่ีขาดโอกาสการเรียนรู้ทักษะ
ปฏิบัติการ ในบางรายวิชาในช่วงโรคระบาดที่ผ่านมา  

เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้มีโอกาสติดตามและให้ค าปรึกษานักศึกษามากข้ึนหลังจากสถานการณ์โรค
ระบาด จึงก าหนดวันเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ิมข้ึนเป็น อย่างน้อย 3 ครั้ง/ภาคเรียนปกติ และ/หรือ 1 ครั้ง/
ภาคเรียนฤดูร้อน รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลวิชาการและให้ค าปรึกษานอกเหนือจากตารางเวลาที่
ก าหนด ในช่องทางไลน์ หรือเวปไซต์สาขาวิชาเคมี ทั้งนี้ให้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2565 เป็นต้นไป 
(3.2.1-04)  
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
3.2.1-CH-1 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เวอร์ชันออนไลน์ 

3.2.1-CH-2 รายงานการประชุมสาขาวิชาเคมี ก่อนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 

3.2.1-CH-3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา (ผลการประเมินควม
พึงพอใจ องค์ประกอบที่ 3.3) 

3.2.1-CH-4 รายงานการประชุมสาขาวิชาเคมี ก่อนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 

 
 

ตัวบ่งชี  3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายเชิงปริมาณ : นักศึกษาทุกคนต้องได้รับได้รับการส่งเสริมให้มีความพร้อมทางการเรียน เรียนอย่างมี
ความสุข มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร และมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความพึงพอใจในการได้รับการพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
ระบบและกลไก/กระบวนการ 
 หลักสูตรได้ก าหนดระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

https://drive.google.com/open?id=0B_FJm41LcLeLSWxlV1pGdTdQVEk
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1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือก าหนดหัวข้อกิจกรรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมกับการ
พัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านการเรียนรู้ โดยดูจากบริบทของเนื้อหาวิชาในหลักสูตรและ
ทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต  
 
 

2. ก าหนดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่นักศึกษาควรได้รับการส่งเสริม โดยมุ่งเน้นไปที่ทักษะ
ส าคัญ ได้แก่ 

 ทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี ได้แก่ การคิดเชิงวิเคราะห์วิพากษ์และการแก้ปัญหา การ
สื่อสารและการร่วมมือกัน 

 ทักษะชีวิตและอาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น ความรับผิดชอบและ
ความสามารถผลิตผลงาน รวมถึงความเป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อสังคม 

3. จัดสรรงบประมาณ และด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่เหมาะสมตลอดปีการศึกษา 2564 
ในปีการศึกษา 2564  หลักสูตรมีแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และการศึกษาดูงานซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะน าสิ่งที่ได้รับนี้ ไป
ปรับใช้ในการด ารงชีวิตและการท างานในยุคปัจจุบัน โดยมีกระบวนการดังนี้ 

 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาด้านการจัดกิจกรรมของอาจารย์ประจ าวิชา  

 อาจารย์ในสาขาวิชา เสนอโครงการฯ ในการประชุมงบประมาณสาขาวิชา 

 หัวหน้าสาขาวิชาอนุมัติ/ ให้ความเห็นชอบ 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม  

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม สรุปและหาแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม 
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ผลการด าเนินการ 
ในปีการศึกษา 2564 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้รับการฝึกฝนทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผ่านโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาได้จัดขึ้น เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะวิชาหลัก   ทักษะชีวิตและอาชีพ   ทักษะ
การเรียนรู้นวัตกรรม ทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี สรุปดังตาราง  
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ดังนี้   
  

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

วิชาหลัก ทักษะชีวิต

และอาชีพ 

ทักษะการ

เ รี ย น รู้

นวัตกรรม 

ทั ก ษ ะ ก า ร

สื่ อส า รและ

เทคโนโลยี 

1.) วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 
9.00 - 11.00 น. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา
สาขาวิชาเคมี เข้ารับฟังการเสวนา "รู้เท่าทัน
ทิศทางกฎหมายสารเคมีและวัตถอุันตรายของ
ประเทศไทย" ผ่าน Zoom Cloud Meetings 
**ไมม่ีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนได้ที ่
https://bit.ly/3l90HXD 

    

2.) วันท่ี 12, 19, 26, 27 กุมภาพันธ์ และ 5, 22-
23 มีนาคม 2565 อบรมการเตรียมความพร้อมติว
สอบ Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) ซึ่งเป็น
มาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษา
ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยครูผูส้อน ดร. 
สัญชัย ฮามค าไพ ครูโตโต้ จบการศึกษาระดับ ป. 
เอก จาก Texas A&M University, USA ท างาน
ประจ าสอนระดับมหาวิทยาลัย) 

    

3.) วันท่ี 18, 19  และ 22 มีนาคม 2565 
การอบรมเชงิปฏิบัติการสัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
และการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานส าหรับ
นักศึกษาสาขาเคม ี
รูปแบบออนไลนผ์่านโปรแกรม Google Meet) มี
รายละเอียดดังนี้  
1. การเสวนา “พี่พบน้อง” ในหัวข้อเรื่อง “หลักคิด

    

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3l90HXD%3Ffbclid%3DIwAR3eEKxBfepQqvNzbhvcMPptgzjxG2iTJLqtjTQ1e5SBHA2BCV1KcnP0DlU&h=AT17Qdi8c6Qn0gxFO3ywYXyamDV3yXYxmpjlTbNhbwepyx_8DPWU9xrLaCnJQZydpnbXnP8KrOZ9KyDKl7QxZJOLxtX8alLhg47rbjzUjFBgzZWgr_koupXfusYHN2bilA&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3UWkQfP6lyz9HcmlQvUt4xSk_gggicDbtrKBs89fTj3GiZ7A8ULucPecQtI3-t93F5zsw7at9wanCchU7dackLBAZr-sXtUsajVxOYhax6AqBv8WDtxHgCMPXCoZuPIGAm-CZN77vkv4OeeX2DnvZUm0EVcV0yI4DDvkQrzwhDz4PDVAbFEd03sRzIhB4tX3JXWw
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

วิชาหลัก ทักษะชีวิต

และอาชีพ 

ทักษะการ

เ รี ย น รู้

นวัตกรรม 

ทั ก ษ ะ ก า ร

สื่ อส า รและ

เทคโนโลยี 

ของความส าเรจ็จากรุ่นพีสู่่รุ่นน้อง”  
โดย นายอนุสรณ์  ดิษฐสวรรค์ และ นายณัฐพล ภู่
ตระกลู 
2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเคมีและการ
น าเสนอที่ดีเพื่อน าไปสู่ความส าเรจ็ ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ช้ันปีท่ี 4 
3. การบรรยายและฝึกปฏิบัติการเรื่อง “การใช้
โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the 
Social Science for Windows) ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ และการจัดการข้อมูลต่าง ๆ” โดย 
อาจารย์ปรัชญา เปี้ยจัน 
4.) วันท่ี 22 มกราคม 2565 นักศึกษาดูงานเรื่อง
พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีพลังงานสีเขียว 
แบบออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญดา้นวิชาการและเป็น
กรรมการ หจก.พอเพียง เพาเวอร ์เซอร์วิส โดย 
ดร.รัศมี สิทธิขันแก้ว พาทัวร์ชม 
1. ระบบท่ีช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าส าหรับการ
ด าเนินการของวิสาหกิจชุมชน/ฟาร์ม/ส านักงาน/
อาคาร/โรงเรยีน/โรงพยาบาล/สถานท่ีราชการ
ต่างๆ โดยการน าเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการผลิตไฟฟ้าส าหรับการใช้กบัอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในช่วงเวลา 6.20 -18.15 น. 
2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์
3. ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าส าหรับการสูบน้ า หรือ
พื้นที่ไม่มีไฟฟ้า 
4. การวางระบบรดน้ าอัตโนมัติ หรือแบบการ
ควบคุมสั่งการผ่านแอพพลิเคช่ันมอืถือ และ
เว็บไซต ์ 
นอกจากน้ันยังมีช่องทางการน าความรู้ทางเคมมีา
พัฒนาวัสดุประกอบส าหรับใช้กับแหล่งพลังงาน
จากแสงอาทิตย์ และเกรด็ความรูอ้ื่นๆ 

    

5.) วันท่ี 18-19 ธันวาคม 2564 นักศึกษาสาขาเคมี     
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

วิชาหลัก ทักษะชีวิต

และอาชีพ 

ทักษะการ

เ รี ย น รู้

นวัตกรรม 

ทั ก ษ ะ ก า ร

สื่ อส า รและ

เทคโนโลยี 

ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับนักศึกษาเคมี 

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์อัศวพร แสง

อรุณเลิศ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ไม่ว่าจะเป็น

ประโยคสื่อสารในชีวิตประจ าวัน หรือการน าเสนอ

งาน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

6.) วันท่ี 12 – 13 พฤศจิกายน 2564 
อบรมหลักสูตร “ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม” 
ตามมาตรฐาน ISO14001:2015 (ผ่านระบบ
ออนไลน์) 
โดยคณุวัชรพล เดชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
ชีลส์ โซลูช่ัน จ ากัด  

    

 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 คะแนน  ประกอบด้วยรายละเอียด 
ดังนี้ (3.2.1-CH-3)  

1) กิจกรรมนักศึกษาตลอดปีการศึกษา ได้ช่วยพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร  ระดับ
มากที่สุด คะแนน 4.52/5 คะแนน 

2) กิจกรรมนักศึกษาตลอดปีการศึกษา ได้ช่วยสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ทักษะวิชาหลัก 
ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ) ระดับมากที่สุด 
คะแนน 4.62/5 คะแนน 

3) การเปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรม ระดับมาก คะแนน 4.43/5 คะแนน 
4) การแนะน าทุนการศึกษา ระดับมาก คะแนน 4.48/5 คะแนน 

 
 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

 จากผลการด าเนินการที่ผ่านมาในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการประชุม
เพ่ือทบทวนแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดขึ้นในปีการศึกษา 2564 มีความเหมาะสม การอบรมออนไลน์ทั้งหมดเป็นแบบ
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ออนไลน์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ท าให้นักศึกษาขาดประสบการณ์การเรียนรู้นอก
ห้องเรียนตามแผนงาน  ในปีการศึกษาต่อไป หากนักศึกษามีโอกาสได้เรียนในมหาวิทยาลัย (เรียนออนไซต์) 
อาจารย์ที่ปรึกษาควรเป็นผู้ช่วยประสานงาน และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมตามโครงการที่
คณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยจะจัดขึ้น รวมถึงการอบรมออนไลน์หรือสื่อแอปพลิเคชันต่าง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านนวัตกรรม ทักษะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เพิ่มมากข้ึน  
 

การน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศรรตวรรษที่ 21 ดังนี้  

ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศรรตวรรษที่ 21 เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการพัฒนา และสอดคล้องกับความ
ต้องการในสถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ในอนาคต มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักใน
เรื่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้กับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรในด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ด้านการท างานและอาชีพ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกหลักสูตร  
 ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
ในหลักสูตร ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ และด้านทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี เป็นเรื่องส าคัญที่ส่งผลต่อการ
ด ารงชีพในสังคมของนักศึกษาทั้งในระหว่างการศึกษา ตลอดจนถึงการออกไปด ารงชีวิตและการท างานในสาย
อาชีพในโลกศตวรรษที่ 21 ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ มีความสุขในชีวิต และสามารถปรับตัวในการท างานได้
อย่างเหมาะสม 

ส าหรับสภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคต ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะของการสอนแบบออนไลน์มากขึ้น มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้มากขึ้น 
รวมถึงด้านการสื่อสารที่มีความเป็นสากล โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนรู้มากขึ้น นักศึกษาใน
หลักสูตรจึงควรได้รับการเสริมทักษะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา จึงมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา โดยการ
เสริมกิจกรรมการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
1) จัดท าแผนพัฒนานักศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
 
นักศึกษา
ชั้นปีที่ 

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศรรตวรรษที่ 21 
วิชาหลัก ทักษะชีวิต

และอาชีพ 
ทักษะการเรียนรู้นวัตกรรม ทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี 

ปีที่ 1 และ
ปีที่ 2 

- - ส่งเสริมโครงการการบูรณาการ
การเรียนรู้กับการท างาน (Work 
Integrated Learning: WIL) 

ส่งเสริมให้นักศึกษาอบรมการใช้
เทคโน โลยี ส ารสน เทศส าหรั บ
นักศึกษา อาทิ การผลิตสื่อออนไลน์ 
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นักศึกษา
ชั้นปีที่ 

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศรรตวรรษที่ 21 
วิชาหลัก ทักษะชีวิต

และอาชีพ 
ทักษะการเรียนรู้นวัตกรรม ทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี 

ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี โดยก ากับ
ดู แ ล ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี
ประสบการณ์ในการสังเกตการ
สอนแล้ว ได้พัฒนานวัตกรรมสื่อ
การสอนที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนในชั้นเรียน ให้
มากขึ้น และดียิ่งข้ึน 

การสืบค้นขอ้มูลสารสนเทศ 
ส่งเสริมให้นักศึกษาอบรมพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ และทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือช่วย
ให้นักศึกษาสอบประกันคุณภาพ
ด้านภาษาอังกฤษ และการสอบ
ประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ 
ไ ด้ ผ่ า นต า มก า ห นด เ ว ล าข อ ง
มหาวิทยาลัย 

 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
หลักสูตรควรก าหนดการปรับปรุงระบบการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา ดังนี้   

- หลักสูตรควรจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา โดยก าหนดทักษะที่ควรได้รับอย่างชัดเจน เพ่ือส่งเสริมให้มี
ทักษะที่เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละชั้นปี   

- หลักสูตรควรมีการจัดระบบการดูแลนักศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ของอาจารย์ประจ าวิชา เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาหลัก หรือบูรณาการทักษะวิชาหลักกับทักษะอ่ืน ๆ 
เช่น ทักษะอาชีพ ทักษะการเรียนรู้นวัตกรรม หรือเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาต่าง ๆ ได้บูรณา
การทักษะวิชาหลักกับเครือข่ายวิชาการ รวมถึงการสร้างเครือข่ายเพ่ือร่วมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  

- ให้นักศึกษาและครูในโรงเรียนที่นักศึกษาปีที่ 1 และ 2 ได้สังเกตการสอน ได้มีส่วนร่วมในการก าหนด
หัวข้อที่ต้องการได้รับการพัฒนาหรือส่งเสริม  

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
3-2.2-ChEd-1 รายงานสรุปการจัดโครงการ 
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ตัวบ่งชี ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

หลักสูตรมีการประชุม เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทางการศึกษาของนักศึกษา เช่น เรื่องการวาง
แผนการเรียน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา แนะแนวทางในการแก้ไข
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนกับนักศึกษา การให้ความรู้ด้านวิชาการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร มุ่งหวังให้การคง
อยู่ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีอยู่ในระดับสูง 
ตัวบ่งชี  3.3.1 การคงอยู ่
ระบบและกลไกการด าเนินงานต่ออัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

1. หลักสูตรได้มีระบบติดตามอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นกลไกในการ

ติดตามผลการเรียนและการลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา รวมถึงดูแลกิจกรรมพบปะของ

นักศึกษา (Homeroom) อย่างน้อยเทอมละ 1 ครั้ง โดยท าหน้าที่ในการติดตามปัญหาและแก้ไขความ

คับข้องใจของนักศึกษา  
2. จัดกจิกรรมให้แก่นักศึกษา เพ่ือให้สามารถการปรับตัวในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ กิจกรรม

พบปะของนักศึกษา  (Homeroom) การแนะน าการขอทุนการศึกษา การแนะน าการทดสอบทักษะ

ทางด้าน ICT และด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการการทบทวนรายวิชา

พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการใช้เครื่องค านวณ 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปีตรวจสอบข้อมูลการคงอยู่ การลาออกของนักศึกษา 

4. เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา มีการประเมินของหลักสูตรจากผลการด าเนินงานในการจัดกิจกรรมให้แก่

นักศึกษา เพ่ือที่จะวางแผนปรับปรุงกระบวนการเพ่ิมเติมส าหรับใช้ในปีการศึกษา 2565 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  มีจ านวนนักศึกษาแรกเข้า 12 คน 

ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
ปีการศึกษาที่รับเข้า  
(ตั งแต่ปกีารศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 

นักศึกษาแรกเข้า
ที่รายงานตัว 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ชั นปีที ่

1 
ร้อยละ ชั นปีที ่

2 
ร้อยละ ชั นปีที ่

3 
ร้อยละ ชั นปีที ่

4 
ร้อยละ 

2563 8 - - - - 8 100 - - 

2564 12 - - 12 100 - - - - 

2565 0 - - - - - -   
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หมายเหตุ เป็นหลักสูตรใหม่ (หลักสูตร 4 ปี)  เปิดปีการศึกษา 2563 เป็นปีการศึกษาแรก ท าให้ไม่สามารถ

รายงานแนวโน้มการด าเนินงานได้ 
  

 

 

 
 

 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาแรกเข้า 
1. เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่อยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงยังไม่เป็นที่รู้จักของนักเรียนที่

จะตัดสินใจเรียน 

2. สาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เป็นสาขาท่ีเรียนค่อนข้างยาก ท าให้มีนักเรียนสนใจสมัครเข้ามาเรียนน้อย 

3. การที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ท าให้เกิดประชากรถดถอย มีอัตราการเกิดน้อย ยิ่งส่งผลให้นักเรียน

ที่จะเข้ามหาวิทยาลัยมีจ านวนลดน้อยลง ท าให้มีการแข่งขันสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ในการรับนักศึกษาเข้า

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ  

4. พฤติกรรมการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไป  เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สามารถเรียนรู้ได้หลายช่องทางและสะดวกขึ้น เช่น หลักสูตรออนไลน์ 

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 

 
การค านวณ 

การคงอยู่    

           อัตราการคงอยู่ =  
จ านวนรับเข้า  จ านวนที่ลาออกจนถึงสิ้นปีการศึกษา 

จ านวนรับเข้า
      

จากสูตรการค านวณ 
1. ปีการศึกษา 2563 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 100.00 

2. ปีการศึกษา 2564 อัตราการคงอยู่ เท่ากับ ร้อยละ 100.00 
   

ตัวบ่งชี  3.3.2 การส าเร็จ 
ระบบและกลไกการด าเนินงานต่ออัตราการส าเร็จการศึกษา 

1. หลักสูตรมีระบบในการขับเคลื่อนให้นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรสามารถส า เร็จการศึกษาได้
ตามแผนการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร (มคอ.2) โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่
ปรึกษาชั้นปี อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าวิจัยอิสระ และอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึก
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ประสบการณ์วิชาชีพร่วมกันท าหน้าที่เป็นกลไกในการผลักดันและกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ตามแผนการศึกษา 4 ปี 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาได้มีการติดตามให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนที่วางไว้ทุกภาคการศึกษา กรณี
นักศึกษาเรียนปกติจะเป็นการดูแลให้เรียนได้ตามแผนตลอด กรณีนักศึกษาตกในรายวิชาต่างๆ 
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาเป็นรายๆ ไป  

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี มีการประชุมเพ่ือติดตาม ตรวจสอบผล
การเรียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปีทุกภาคการศึกษา ตรวจสอบจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาใน
แต่ละปีการศึกษา 

4. แจ้งปัญหาที่เกิดเมื่อนักศึกษาไม่จบตามแผนที่หลักสูตรก าหนดในที่ประชุมหลักสูตร และด าเนินการ
แก้ไขร่วมกับประเด็นการคงอยู่ของนักศึกษา 

 
ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา จ านวน 

รับเข้า 
จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จ านวนที่ลาออกจนถึงสิ นปี

การศึกษา 2569 2566 2567 2568 2569 
2563 8 0 - - - - 

2564 12 - 0 - - - 

2565 0 - - 0 - - 

หมายเหตุ เป็นหลักสูตรใหม่ (หลักสูตร 4 ปี)  เปิดปีการศึกษา 2563 เป็นปีการศึกษาแรก ท าให้ไม่สามารถ

รายงานแนวโน้มการด าเนินงานได้ 

 
การค านวณ 

การส าเร็จการศึกษา 

อัตราการส าเร็จการศึกษา   =  
จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

จ านวนรับเข้า
      

จากสูตรการค านวณ 
1. ปีการศึกษา 2563 อัตราการส าเร็จการศึกษา  เท่ากับ ร้อยละ 0  

2. ปีการศึกษา 2564 อัตราการส าเร็จการศึกษา  เท่ากับ ร้อยละ 0  

 

ตัวบ่งชี  3.3.3 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ระบบและกลไกการด าเนินการต่อความพึงพอใจของนักศึกษา 

1. หลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การด าเนินงานของหลักสูตร 
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2. เมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้นักศึกษาท าแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการด าเนินงานของ
หลักสูตร 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมร่วมกันเพ่ือจัดท ารายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการด าเนินงานของหลักสูตร 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันวางแผนเพ่ือปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา กระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เพ่ือให้ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการด าเนินการของหลักสูตรในปี
การศึกษาต่อไปมีแนวโน้มสูงขึ้น 

ผลการด าเนินงาน 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการด าเนินงานของหลักสูตรที่ด าเนินการรับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1) 

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 3.2) และผลที่เกิดกับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3) ประเมินได้จากแบบ 
ส ารวจของหลักสูตร สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

- กระบวนการรับนักศึกษา  
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
- การควบคุมดูแลการให้ปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา  
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
- ความพึงพอใจต่อหลักสูตร  
- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่มีต่อการด าเนินงานของหลักสูตรในระยะเวลา 1 

ปี ในปีการศึกษา 2563-2564 สรุปได้ดังตาราง 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ชั นปีที่ 1 (ประจ าปีการศึกษา 2563) และชั นปีที่ 1-2 (ประจ าปีการศึกษา 2564) หลักสูตร                      
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

ล าดับ รายการ 
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ระดับความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย ผลการปฏิบัต ิ ค่าเฉลี่ย ผลการปฏิบัต ิ

ด้านที่ 1 การรับนักศึกษา  
กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
1.1 การเตรียมความพร้อมด้านความรูพ้ื้นฐานทาง

วิชาการ 
3.61 มาก 4.43 มาก 

1.2 การเตรียมความพร้อมด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา 3.52 มาก 4.14 มาก 
รวม 3.57 มาก 4.29 มาก 

กระบวนการรับนักศึกษา 
1.3 จ านวนนักศึกษารับเข้าที่ระบุไว้ในประกาศรับสมคัร 3.52 มาก 4.29 มาก 
1.4 คุณสมบัติของผูส้มัครที่ระบไุว้ในประกาศรบัสมคัร 3.63 มาก 4.62 มากที่สุด 
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ล าดับ รายการ 
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ระดับความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย ผลการปฏิบัต ิ ค่าเฉลี่ย ผลการปฏิบัต ิ

1.5 เครื่องมือและเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก 3.65 มาก 4.38 มาก 
1.6 วิธีการที่ใช้ในการคัดเลือก 3.60 มาก 4.43 มาก 
1.7 ขั้นตอนการรับเข้าตั้งแต่เริ่มจนไดน้ักศึกษาเข้ามา 3.61 มาก 4.48 มาก 
1.8 ศักยภาพในการเรียนของนักศึกษาที่รับเข้ามา 3.58 มาก 4.14 มาก 

รวม 3.60 มาก 4.39 มาก 
ด้านที ่2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
การควบคุมดูแลการให้ปรึกษาวิชาการและแนะแนวการศึกษา 
2.1 การให้ความช่วยเหลือของอาจารยท์ี่ปรึกษาแก่

นักศึกษาท่ีมีปัญหาการเรยีน หรือปัญหาอื่นๆ 
3.65 มาก 4.71 มากที่สุด 

2.2 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา
กับนักศึกษาในความดูแล 

3.59 มาก 4.71 มากที่สุด 

รวม 3.62 มาก 4.71 มากที่สุด 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2.3 กิจกรรมนักศึกษาตลอดปีการศึกษา ได้ช่วยพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
3.57 มาก 4.52 มากที่สุด 

2.4 กิจกรรมนักศึกษาตลอดปีการศึกษา ได้ช่วยสร้าง
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (ทักษะวิชาหลัก 
ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรยีนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี) 

3.61 มาก 4.62 มากที่สุด 

2.5 การเปิดโอกาสให้นักศึกษาจดักิจกรรม 3.40 ปานกลาง 4.43 มาก 
2.6 การแนะน าทุนการศึกษา 3.52 มาก 4.48 มาก 

รวม 3.53 มาก 4.51 มากที่สุด 
ด้านที่ 3 ผลที่เกิดกับนักศกึษา 
ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
3.1 หลักสตูรที่เรียนมีความสอดคล้องกับความสนใจของ

นักศึกษาและความต้องการของตลาดแรงงาน 
3.57 มาก 4.57 มากที่สุด 

3.2 ความรู้ที่ได้มีความทันสมยั สามารถน าไปประกอบ
อาชีพและต่อยอดส าหรับการศึกษาที่สูงข้ึนได ้

3.60 มาก 4.57 มากที่สุด 

3.3 ความเหมาะสมในการจดัวางล าดบัก่อนหลังของ
รายวิชาในหลักสูตร 

3.59 มาก 4.52 มากที่สุด 

รวม 3.59 มาก 4.56 มากที่สุด 
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนกัศึกษา (เฉพาะนักศกึษาที่เคยสง่ข้อร้องเรียนไปยังอาจารย์และผู้บริหารทุกระดับ) 
3.4 ความพึงพอใจในการสอบถามข้อมลูย้อนกลับใน

เรื่องที่ได้ร้องเรียน 
3.60 มาก 4.43 มาก 

3.5 การปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่าไดป้รับปรุงในเรื่องที่ 3.65 มาก 4.48 มาก 
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ล าดับ รายการ 
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ระดับความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย ผลการปฏิบัต ิ ค่าเฉลี่ย ผลการปฏิบัต ิ

ได้ร้องเรียน 
3.6 ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน 3.61 มาก 4.52 มากที่สุด 

รวม 3.62 มาก 4.48 มาก 
ด้านที่ 4 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
จ านวนสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
4.1 ความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ 

สภาพแวดล้อม ในอาคารเรียนของคณะ 
3.62 มาก 4.57 มากที่สุด 

4.2 ความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ 
สภาพแวดล้อม ในมหาวิทยาลัย 

3.56 มาก 4.48 มาก 

4.3 ความพร้อมของหนังสือ วารสาร สื่อ ฯลฯ ของ
หอสมุดมหาวิทยาลัย 

3.54 มาก 4.24 มาก 

4.4 คณะจดัให้มีพื้นท่ีส าหรับพบปะ แลกเปลีย่น 
สนทนาหรือท างานร่วมกันระหว่างนักศึกษา 

3.48 ปานกลาง 4.24 มาก 

4.5 การให้บริการอินเทอร์เน็ต WIFI ในอาคารของ
มหาวิทยาลยั 

3.60 มาก 4.19 มาก 

รวม 3.58 มาก 4.34 มาก 
 

หมายเหตุ  
- เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนค่าเฉลี่ยได้ก าหนดเกณฑ์ประเมินไว้ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึงระดับความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึงระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึงระดับความพึงพอใจในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึงระดับความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

- เป็นหลักสูตรใหม่ (หลักสูตร 4 ปี)  เปิดปีการศึกษา 2563 เป็นปีการศึกษาแรก ท าให้ไม่สามารถ 

รายงานแนวโน้มการด าเนินงานได้ 

 จากตาราง เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 กับปีการศึกษา 2563 พบว่าระดับความพึงพอใจรวม
เฉลี่ยของนักศึกษาต่อการด าเนินงานของหลักสูตรที่ด าเนินการรับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1) การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 3.2) และผลที่เกิดกับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3) เพ่ิมข้ึนในทุกตัวบ่งชี้ อีกทั้งรายการที่
มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางในปีการศึกษา 2563 ได้รับการแก้ไขตามระบบและกลไก
การด าเนินงานต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่ได้ของหลักสูตร  
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และในปีการศึกษา 2564 ระดับความพึงพอใจรวมเฉลี่ยด้านที่ 1 การรับนักศึกษา ด้านที่ 2 การ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ด้านที่ 3 ผลที่เกิดกับ อยู่ในระดับมาก  มากที่สุด และมากที่สุด ตามล าดับ โดย
รายการที่ 1.2 การเตรียมความพร้อมด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา และรายการที่ 1.8 ศักยภาพในการเรียน
ของนักศึกษาที่รับเข้ามา มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจึงได้ประชุม
ร่วมกัน สรุปแนวทางแก้ไข ดังนี้ 

 

รายการ แนวทางแก้ไข 
1.2 การเตรียมความพร้อมด้านการใช้ชีวิตของ
นักศึกษา 

เพ่ือเป็นการวางแผนการแก้ไขให้นักศึกษาเตรียม
ตนเองให้พร้อมเพ่ือการเรียนรู้ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
สภาพแวดล้อม เวลาที่เหมาะสม ส าหรับการเรียน 
online ส าหรับวิชาบรรยาย และ onsite ส าหรับวิชา
ปฏิบัติ คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้เสนอให้
อาจารย์ที่ปรึกษา สอบถามปัญหาด้านความพร้อม
ด้านการใช้ชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักศึกษาผ่าน Line 
group อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือที่จะได้ติดตาม
และหาแนวทางแก้ไขได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 

1.8 ศักยภาพในการเรียนของนักศึกษาที่รับเข้ามา คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้เสนอแนวทางแก้ไข 
ว่าให้จัดท าแบบส ารวจกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 เพ่ือเสริมศักยภาพในการเรียนตาม
ความต้องการส่วนใหญ่ของนักศึกษา และจัดกิจกรรม
ตามความต้องการของนักศึกษานอกเหนือจาก
กิจกรรมที่จัดอยู่แล้วเป็นประจ า 

 
 
 
 
 
การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ระบบและกลไกการด าเนินงานต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

1. หลักสูตรมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาตามแผนผังระบบของกระบวนการการ
จัดการข้อร้องเรียน (ดังแสดงในแผนผังด้านล่าง) 

2. ประชุมทบทวนผลของการจัดการข้อร้องเรียนของปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยการจัดประเภทของ
ข้อร้องเรียนให้เป็นหมวดและทบทวนช่องทางการรับข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
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3. ก าหนดช่องทางการจัดการข้อร้องเรียน เช่น โทรศัพท์ Line Facebook กล่องความคิดเห็น วาจา 
4. เมื่อมีข้อร้องเรียนแจ้งผู้รับผิดชอบก่อน กรณีเร่งด่วนต้องแจ้งภายในเวลา 1 วัน  
5. พิจารณาข้อร้องเรียน หากเป็นข้อร้องเรียนที่หลักสูตรด าเนินการได้ กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ให ้ส่งข้อร้องเรียนส่งให้คณะด าเนินการ  
6. ติดตามผลการด าเนินการเพื่อน าผลไปแจ้งนักศึกษา ภายใน 3 วัน  
7. หากคณะด าเนินการไม่ได้ ส่งต่อทางมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการ  
8. ติดตามผลการด าเนินการเพื่อน าผลไปแจ้งนักศึกษา ภายใน 7 วัน 

 
แผนผังระบบของกระบวนการการจัดการข้อร้องเรียน 

 
 
ผลการด าเนินงาน 
ในการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้แจ้งให้นักศึกษาทราบถึงช่อง

ทางการร้องเรียนว่ามีช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ โทรศัพท์ Line Facebook หรือทางวาจากับอาจารย์ผู้สอนที่
นักศึกษาให้ความไว้วางใจ กล่องความคิดเห็น สายตรงประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สายตรงคณบดี/
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อธิการบดี หากพบว่านักศึกษามีข้อร้องเรียนต่อหลักสูตรสาขาวิชามีกระบวนการในการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน 
โดยน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร เพ่ือพิจารณาข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
 ในปีการศึกษา 2564 มีการร้องเรียนจากนักศึกษา 2 เรื่อง คือ  

1. นักศึกษาร้องเรียนเรื่องการส่งเกรดช้าของอาจารย์ผู้สอนคณะอ่ืน ซึ่งท าให้นักศึกษาไม่สามารถน า
ผลการเรียนไปเบิกทุนที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยได้ทันตามรอบ จึงได้รับทุนการศึกษาล่าช้า
กว่าที่ควรจะเป็น จากข้อร้องเรียนดังกล่าว ประธานหลักสูตรจึงน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
โดยได้ข้อสรุปแนวทางแก้ไขดังนี้ คือ แจ้งเรื่องหัวหน้าสาขาวิชาเพ่ือที่จะด าเนินแจ้งเรื่องผ่านคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ไปยังคณะที่อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จาก
แนวทางการแก้ไขดังกล่าว ท าให้ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก 

2. นักศึกษาร้องเรียนเรื่องอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1 ดังนี้ คือ
อาจารย์ไม่บอกรายละเอียดของการเรียนในแต่ละสัปดาห์และอาจารย์ไม่ได้มี เตรียมการสอนมาก่อนเข้าสอน 
จากข้อร้องเรียนดังกล่าว ประธานหลักสูตรจึงน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร โดยได้ข้อสรุป
แนวทางแก้ไขดังนี้ คือ แจ้งเรื่องหัวหน้าสาขาวิชาเพ่ือที่จะด าเนินแจ้งเรื่องผ่านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ไปยังคณะที่ครุศาสตร์เพ่ือแจ้งปัญหาดังกล่าวและเสนอแนวทางแก้ไข เช่น ขอปรับเปลี่ยนผู้สอนส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนครั้งถัดไป จากแนวทางการแก้ไขดังกล่าว ท าให้ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที่ 2 แสดงการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 2564 
เรื่องท่ีร้องเรียน อาจารย์ผู้สอนให้เกรดผิด 

 
1. อาจารย์ผู้สอน
รายวิชานอกคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ ส่งเกรด
ช้ากว่าก าหนด 
2. ปัญหาเรื่องอาจารย์
ผู้สอนรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ระหว่างเรียน 1 

จ านวนข้อร้องเรียนของนักศึกษา 1 เรื่อง 2 เรื่อง 
จ านวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข 1 เรื่อง 2 เรื่อง 
ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข 100 100 

หมายเหตุ เป็นหลักสูตรใหม่ (หลักสูตร 4 ปี)  เปิดปีการศึกษา 2563 เป็นปีการศึกษาแรก ท าให้ไม่สามารถ

รายงานแนวโน้มการด าเนินงานได้ 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี  เป้าหมาย 2563 ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

3.3 2 คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน บรรลุ 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
3-3.3-CH-1 สถิตินักศึกษาที่เข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

3-3.3-CH-2 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการด าเนินงานของหลักสูตร       

ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 

 

แนวทางการพัฒนา 
          ด าเนินการตามระบบและกลไก ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา และตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา เพื่อให้มีผลที่เกิดกับนักศึกษาไปในทางท่ีดีขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

 

ตัวบ่งชี ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ตัวบ่งชี ท่ี 4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
เป้าหมายการด าเนินงาน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ    จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีครบทั้ง 5 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   หลักสูตรได้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
และมีคุณวุฒิตรงตามท่ีระบุใน มคอ.2 ครบทั้ง 5 คน 
 
ระบบและกลไก/กระบวนการ 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่หลักสูตร คบ.เคมี ใช้ในการ 
ด าเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีดังนี้  
1. คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือทบทวนอัตราก าลังอาจารย์ เพ่ือเสนอขออนุมัติ
อัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
2. คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนดคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และยังก าหนดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
หลักสูตร และน าเสนอคุณสมบัติต่อมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการประกาศรับสมัคร 
3. คณะกรรมการสอบคัดเลือกด าเนินการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ (กรณีบุคคลภายนอก) 
4. คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนออาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใหม่ ตามแบบ สมอ 08 ไปยังฝ่าย
วิชาการของคณะ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
5. ฝ่ายวิชาการของคณะเสนอให้คณะกรรมการบริหารประจ าคณะให้ความเห็นชอบ 
6. คณะกรรมการบริหารประจ าคณะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และ
เสนอต่อ สกอ. เพ่ือรับทราบและอนุมัติ 
7. แต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงและปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
8. คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมทบทวนผลการด าเนินงานกระบวนการการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
9. คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ   

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการด าเนินงานตามระบบและกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
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หลักสูตรด าเนินการทบทวนจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในการประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 9/2564  (4-4.1-Ch Ed-1) พบว่า หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตาม
จ านวน 5 คน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร บรรลุตามเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

  

ที ่
ชื่อ – สกุล (ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

หมายเหตุ ตามที่ระบุใน  มคอ.2  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

ปีการศึกษา 1/2564 ปีการศึกษา 2/2564 

1 ผศ.ดร.พีระพงษ์  เนียมเสวก ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร - ปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตร 
(สมอ 08) ได้รับการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย 
ประชุมคร้ังที่ 16/2563 
วันที่  
24 ธันวาคม 2563 
-ค าสั่งแต่งต้ังก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ ครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันที่ 28 
มกราคม 2565 

 

2 ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 

3 ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย 
(ประธานหลักสูตร) 

ผศ.ดร.ธนัชพร ศรีนพคุณ 
(ประธานหลักสูตร) 

4 ผศ.มณีรัตน์  น้ าจันทร์ ผศ.มณีรัตน์  น้ าจันทร์ ผศ.มณีรัตน์  น้ าจันทร์ 

5 อาจารย์ พรรนิพา พวันนา อาจารย์ พรรนิพา พวันนา อาจารย์ พรรนิพา พวันนา 

 
แก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เดิม ผศ.ดร.พีระพงษ์  เนียมเสวก เปลีย่นเป็น ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร เหตุผลที่
ปรับแก้เนื่องจาก ผศ.ดร.พีระพงษ์  เนียมเสวก เกษยีณอายุราชการ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขคร้ังนี้แล้ว (สมอ 08)  ในคราว
ประชุมคร้ังที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 

 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ   

หลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกันในการประชุม (4-4.1-Ch Ed-1) เพ่ือทบทวนระบบกลไกการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ประชุมมีมติสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ นอกจากนี้ถ้ากรณีรับอาจารย์ใหม่ จะมีระบบพ่ีเลี้ยงส าหรั บอาจารย์ใหม่ และ
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอนและการชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ทราบ 
 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (A) 

จากการประชุมการปรับปรุงระบบกลไก (4-4.1-Ch Ed-2) คณะกรรมการประจ าหลักสูตร พบว่า 
ระบบและกลไกมีความเหมาะสม เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ 
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หลักสูตรและอยู่ครบทั้ง 5 คน จึงยังคงใช้ระบบและกลไกดังกล่าวในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี ท่ี 4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 
   เป้าหมายเชิงปริมาณ จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน   
   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีระดับพึงพอใจในด้านบริหารหลักสูตรคะแนนไม่น้อยกว่า 3.5 
- อาจารย์ทั้งหมดมีภาระงานเหมาะสม โดยมีภาระงานขั้นต่ าเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

 

ระบบและกลไก/กระบวนการ  
หลักสูตรมีระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ ที่หลักสูตร คบ.เคมี ใช้ในการด าเนินการบริหารอาจารย์มี

ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมก าหนดหน้าที่ภาระงานและความรับผิดชอบของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมวางแผนอัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อ

นักศึกษา โดยพิจารณาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า (25 : 1) ตามเกณฑ์ของ 
สกอ. 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4. ส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อระบบการบริหารอาจารย์ 
5. คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมสรุปผลการบริหารอาจารย์และทบทวนการบริหาร

อาจารย์ 
 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ 
 ในปี การศึกษา 2564 หลักสูตร คบ.เคมี ได้ด าเนินการตามระบบกลไกดังกล่าว ดังนี้ 
 1. หลักสูตรด าเนินการประชุมก าหนดหน้าที่ภาระงานและความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 1/2564 (4-4.1-Ch Ed-2) ว่า อาจารย์ประจ า
หลักสูตร มีหน้าที่รับผิดชอบด้านต่างๆ ดังนี้ 
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- ด้านการบริหารหลักสูตร การเรียนการสอน และประกันคุณภาพการศึกษา  
- ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
- ด้านกิจกรรมนักศึกษา 
- ด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
- ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
2. ในการรับผิดชอบและมอบหมายภาระหน้าที่ด้านการเรียนการสอน หลักสูตรมีการพิจารณาก าหนด

รายวิชาตามความสามารถ ความรู้ และประสบการณ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทั้งหมดมีภาระงานเหมาะสม โดยมีภาระงานขั้นต่ าเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

จ านวนคาบสอน 1/2564 จ านวนคาบสอน 2/2564 หมายเหตุ 

ดร.ธนัชพร ศรีนพคณุ 
     (โหลด 10) 

13 
- เคมีทั่วไป 
- ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
- ความปลอดภัย

เกี่ยวกับสารเคม ี
- ความปลอดภัย

เกี่ยวกับสารเคม ี
- เคมีด้านวิทย์กีฬา 

10.5 
- สัมมนาทางเคมี  
- เคมีเชิงฟิสิกส1์ 
- ปฏิบัติการเคมเีชิงฟิสิกส ์
- นาโนเคม ี
- ศาสตร์พระราชาเพื่อ

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรณุ
เลิศ 
     (โหลด 12) 

12 
- เคมีเบื้องต้น1 
- เคมีอนินทรีย์2 
- เคมีด้านวิทย์กีฬา 
- เคมีอนินทรีย ์

12 
- พลังงานทดแทน 
- พลังงานสีเขียว 
- พลังงานทดแทน 
- พลังงานทดแทน 

 

ผศ.มณีรตัน์ น้ าจันทร ์
     (โหลด 12) 

12 
- คุณภาพและความ

ปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

- เคมีส าหรับวิศวกร 
- ปฏิบัติการเคมสี าหรับ

12 
- เคมีส าหรับอุตสาหกรรม

เกษตร 
- เคมีอนินทรีย1์ 
- ปฏิบัติการเคมีอนินทรยี์

1 
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วิศกร 
- เคมีอนินทรีย ์

- วิทย์ฯและเทคโน 

อ.พรรนิพา พวันนา 
     (โหลด 12) 

12 
- ชีวเคมีส าหรับ

อุตสาหกรรมเกษตร 
- ชีวเคมี 
- ปฏิบัติการชีวเคม ี
- เคมีอาหาร 

14 
- เคมีอินทรีย1์ 
- ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์ 1 
- เคมีอินทรีย ์
- ชีวเคมี 
- ปฏิบัติการชีวเคม ี

 

ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร 
     (โหลด 12) 

12 
- เคมีวิเคราะห1์ 
- ปฏิบัติการเคมี

วิเคราะห1์ 
- เคมีทั่วไป 
- ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
- เคมีด้านวิทยฯ์กีฬา 

12 
- หลักเคมี 2   
- การสอนดิจิทลัในเคมี

ศึกษา 
- เคมีเบื้องต้น 
- การสร้างสื่อและ

นวัตกรรมทางเคม ี

 

 
3. หลักสูตรให้ความสะดวกแก่อาจารย์ผู้สอนเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนในการเรียนรู้ โดยการสอบถาม

ความต้องการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละคนเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือท าการจัดหาหรือ
ซ่อมแซม 

4. จากการประชุมผลการด าเนินงานตามระบบกลไก (4-4.1-Ch Ed-1) (4-4.1-Ch Ed-2) พบว่าในปี
การศึกษา 2564 มีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ 5 คนตลอดปีการศึกษา 2564 และสัดส่วน
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า ตามเกณฑ์ของ สกอ. และผลส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ด้านการบริหารอาจารย์ พบว่ามีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
มาก (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เท่ากับ 4.41 )  
 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

จากการประชุมทบทวนระบบและกลไก (4-4.1-Ch Ed-1) (4-4.1-Ch Ed-2) พบว่า ในการบริหาร
อาจารย์ได้ด าเนินการท าตามที่วางแผนไว้ครบถ้วนแล้ว พบว่าหลักสูตรมีอัตราการคงอยู่และความพึงพอใจอยู่
ในเกณฑ์บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และอาจารย์ทั้งหมดมีภาระงานเหมาะสม โดยมี
ภาระงานขั้นต่ าเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  
 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

จากการประชุมการปรับปรุงระบบกลไก (4-4.1-Ch Ed-1) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพบว่า 
ระบบและกลไกมีความเหมาะสม เนื่องจากอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 
มีครบทั้ง 5 คน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรและความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์บรรลุเป้าหมายที่วาง
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ไว้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และอาจารย์ทั้งหมดมีภาระงานเหมาะสม โดยมีภาระงานขั้นต่ าเป็นไปตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย หลักสูตรจึงยังคงใช้ระบบและกลไกดังกล่าวในบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อไป 
 
 
ตัวบ่งชี ท่ี 4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
เป้าหมายการด าเนินงาน 
  เป้าหมายเชิงปริมาณ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน 

-  อาจารย์ประจ าหลักสูตรผลิตผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติอย่าง

น้อย 1 เรื่องต่อปี 

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน ได้รับการส่งเสริมและมีการพัฒนาตนเองที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรใน

ด้านความรู้ทางวิชาการ/การสอน/วิจัย/ผลงานทางวิชาการ/บริการวิชาการ และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาอาจารย์ 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีระดับพึงพอใจในด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์คะแนนไม่น้อยกว่า 3.5 
 

ระบบและกลไก/กระบวนการ       
         หลักสูตรมีระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ที่หลักสูตรใช้ในการด าเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์มีดังนี้ 
1. หลักสูตรมีการส ารวจความต้องการพัฒนาตนเอง เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. หลักสูตรพิจารณาแผน/จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3. สาขา/คณะและมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการตามแผนพัฒนาตนเอง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามที่ตนเองได้รับการพัฒนา 
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมทบทวนกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
6. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  

หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวน าไปสู่การปฏิบัติซึ่งได้ด าเนินการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ครั้งที่ 1/2564 เพ่ือส ารวจความต้องการพัฒนาตนเอง เพื่อจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในด้านความรู้ทางวิชาการ/การสอน/วิจัย/ผลงานทางวิชาการ/บริการวิชาการ และมีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 

ตาราง สรุปแผนการพัฒนาตนเองปี 2565 - 2567 
แผนการพัฒนาตนเองปี 2565 - 2567 

ด้านการพัฒนา ปี พ.ศ. หมายเหต ุ
2565 2566 2567 

1. คุณวุฒิทางการศึกษา           
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      - ปริญญาเอก         

2. ต าแหน่งทางวิชาการ           

     - ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

 อ.วัญเพ็ญ  

อ.พรรนิพา 

  

   - รองศาสตราจารย ์         

   - ศาสตราจารย ์         

3. การสอน           

   - เอกสาร

ประกอบการสอน 

อ.วัญเพ็ญ   อ.พรรนิพา 

 

  

   - ต ารา   อ.วิรังรอง 

อ.มณีรัตน์  

อ.ธนัชพร 

   

4. งานวิจัย   อ.วิรังรอง ,  

อ.พรรนิพา , 

อ.ธนัชพร 

อ.พรรนิพา 

อ.วิรังรอง 

อ.วัญเพ็ญ   

 

  

5. ผลงานตีพิมพ์ทาง
วิชาการระดับชาติ/
นานาชาต ิ

  อ.วัญเพ็ญ,  

อ.วิรังรอง ,  

อ.พรรนิพา 

อ.วิรังรอง ,  

อ.พรรนิพา , 

อ.ธนัชพร 

  

6. อบรม/สมัมนาทาง
วิชาการ 

  อ.วิรังรอง ,  

อ.พรรนิพา , 

อ.ธนัชพร ,  

อ.มณีรัตน์ 

อ.วัญเพ็ญ 

อ.วิรังรอง ,  

อ.พรรนิพา  , 

อ.ธนัชพร 

 อ.มณีรัตน์ 

อ.วัญเพ็ญ 

อ.วิรังรอง,  

อ.พรรนิพา , 

อ.ธนัชพร,  

อ.มณีรัตน์ 

อ.วัญเพ็ญ 

 

 

 
 
 
ตาราง สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในด้านด้างๆ 

 

การพัฒนาตนเอง พัฒนาด้าน อาจารย ์
อบรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) วันที่ 24-26 
มกราคม 2565 online 

-การสอน 
-หลักสูตร 

อ.พรรนิพา พวันนา 

อบรมออนไลน์ CHE QA วันที่ 11 สิงหาคม 2564 หลักสูตร อ.ดร.ธนัชพร ศรีนพคุณ 
อบรมจริยธรรมในมนุษย ์ศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 16:00-17:00 น. แบบออนไลน์ -วิจยั 1. ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 

2. อ.ดร.ธนัชพร ศรีนพคุณ 
3. อ.ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร 
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4. ผศ.มณีรัตน์ น้ าจันทร์ 
5. อ.พรรนิพา พวันนา 

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ระหวา่งวันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ.2565 
ณ โรงแรม ดี วาร ีจอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี 

หลักสูตร ผศ.มณีรัตน์ น้ าจันทร์ 
 

บริการวิชาการเรื่อง “โครงการพัฒนาผู้เรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์” 
ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนอุทัยธรรมานวุัตรวิทยา จ.อุทยัธานี ณ.อาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2565 

บริการวิชาการ 1. ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
2. อ.ดร.ธนัชพร ศรีนพคุณ 
3. อ.ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร 
4. ผศ.มณีรัตน์ น้ าจันทร์ 
5. อ.พรรนิพา พวันนา 

บริการวิชาการเรื่อง “กจิกรรมเรียนรู้เคมีแบบทึ่งๆ” ณ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 
จ.นครสวรรค์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 

บริการวิชาการ 1. ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
2. อ.ดร.ธนัชพร ศรีนพคุณ 
3. อ.ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร 
4. ผศ.มณีรัตน์ น้ าจันทร์ 
5. อ.พรรนิพา พวันนา 

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจ าป ี2565 วัน พธุ ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565 ณ 
ห้อง MTA Studio อาคาร 4 ชั้น 2 ในรูปแบบออนไลน ์

การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 
2. อ.ดร.ธนัชพร ศรีนพคุณ 
3. อ.ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร 
4. ผศ.มณีรัตน์ น้ าจันทร์ 
5. อ.พรรนิพา พวันนา 

งานวิจัยที่ได้รับทุนวจิัยมุ่งเป้าเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ 55,000 บาท เร่ือง 
“ระบบไมโครฟลูอิดิกส์ไฮโดรไดนามิกซีเควนเชียลอินเจคชันแบบอัตโนมัติส าหรบั
การวิเคราะหโ์ลหะหนกัด้วยสารสกัดช่อหยกเป็นรีเอเจนต์ธรรมชาติ” 

งานวิจัย 1. อ.ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร 
2. ผศ.มณีรัตน์ น้ าจันทร์ 
 

ได้ต าแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ผศ.ดร.ธนัชพร ศรีนพคุณ 

อภิชาติ บุญมาลยั, และธนัชพร พัฒนาธรชัย. (2021). การประยกุตใชพอลิไดอะเซท
ติลีนรีเอเจนตในระบบโฟลอินเจคชัน. Life Sciences and Environment Journal, 
22(2), 274-286. (TCI กลุ่มที่ 1) 

ผลงานตีพิมพ์ ผศ.ดร.ธนัชพร ศรีนพคุณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
 คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมกันประชุมทบทวนระบบกลไก (4-4.1-Ch Ed-1) พบว่า

หลังจากใช้ระบบกลไกดังกล่าวท าให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งเป้าหมายเชิงปริมาณและเป้าหมายเชิงคุณภาพ 
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ดังนี้ ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ประจ าหลักสูตรผลิตผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

จ านวน 1 เรื่อง และมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 1 คน คือ ผศ.ดร.ธนัชพร    

ศรีนพคุณ (เดิม ผศ.ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย) อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับทุนวิจัยมุ่งเป้าของมหาวิทยาลัย 

จ านวน 1 ทุน เป็นผลจากระบบและกลไกคือ 

1. มีการจัดสรรงบประมาณทุนวิจัยที่ได้รับจากทางมหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการท า

วิจัยร่วมกันเพื่อมีผลงานทางวิชาการทุกปี 

2. มีการแต่งตั้งพ่ีเลี้ยงในการขอต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือให้ค าแนะน าช่วยเหลือในการขอต าแหน่งทาง

วิชาการจนประสบความส าเร็จ 

3. มีการจัดโหลดคาบสอนให้เป็นขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนดส าหรับผู้ที่ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

เพ่ือที่จะได้มีเวลาในการท างานในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

4. มีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือทุนภายนอก โดยการ

ประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือในการเขียนขอทุนวิจัยจนได้รับทุนวิจัย 

5. มีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการที่ตนเองสนใจเพ่ือมาพัฒนา

ความรู้ทางวิชาการและผลงานทางวิชาการ 

ดังนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการส่งเสริมและมีการพัฒนาตนเอง ในด้านต่างๆ เช่นงาน

สอน/งานวิจัย/ บริการวิชาการ/ ผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ และความรู้ทางวิชาการ นอกจากนี้อาจารย์

ประจ าหลักสูตรมีระดับพึงพอใจในด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เท่ากับ 4.38 

 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (A) 
 คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมกันประชุมการปรับปรุงระบบกลไกการส่งเสริมและ

พัฒนาอาจารย์ (4-4.1-Ch Ed-1) พบว่าระบบกลไกที่ดังกล่าวมีประสิทธิภาพท าให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ในการพัฒนาอาจารย์ควรมีการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่องให้อาจารย์ด าเนินการพัฒนาตนเองตามแผนในระยะ 

3 ปี (พ.ศ. 2565 – 2567) 

 

สรุปผลการด าเนินงานที่ปรากฏเป็นรูปธรรม 
ระบบการรับและแต่งตั งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีครบทั้ง 5 คน ตลอดปีการศึกษา 

2. ได้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมีคุณวุฒิตรงตามที่

ระบุใน มคอ.2 ครบทั้ง 5 คน 
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ระบบการบริหารอาจารย์ 

1. หลักสูตรมีการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ 5 คน ตลอดภาคการศึกษา 

2. อาจารย์ทั้งหมดมีภาระงานเหมาะสม และเป็นธรรม 
3. มีคะแนนความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรมากกว่า 3.5 

 
 
ระบบการส่งเสริมอาจารย ์

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับต าแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” เพ่ิมข้ึน 1 คน  

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ทุนวิจัย มุ่งเป้าของมหาวิทยาลัย 1 ทุน ปีงบประมาณ 64 

3. มีผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 เรื่อง 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการส่งเสริมและมีการพัฒนาตนเองที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรในด้าน

ความรู้ทางวิชาการ/การสอน/วิจัย/ผลงานทางวิชาการ/บริการวิชาการ 

5. ระดับพึงพอใจในด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มากกว่า 3.5  
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

4-4.1-Ch Ed-1 รายงานการประชุมคร้ังที่ 4/2565 

4-4.1-Ch Ed-2 รายงานการประชุมคร้ังที่ 9/2564  
4-4.1-Ch Ed-3 แผนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบ่งชี ท่ี 4.2.1 ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 
รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี  

(1) ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 3 คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 60 ร้อยละ 

ค่าคะแนนของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 คะแนน 

 
ตัวบ่งชี ท่ี 4.2.2 ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี  
 

 (2) ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ,รศ,ศ.) 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งวิชาการ 3 คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 60 ร้อยละ 

ค่าคะแนนของอาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการ 5 คะแนน 

 
ตัวบ่งชี ท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี  
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ ชื่อวารสาร 
คะแนนถ่วง

น  าหนัก 
ผศ.ดร.ธนัชพร ศรีนพคณุ 

 

Boonmalai, A., Pattanatornchai, T., 2021, 
“Application of polydiacetylene reagents 
in simple flow injection 
spectrophotometric system for 
determination of lead ions”, Life Sci. 
Environ. J., 22, pp. 274-286. 

Life Sci. Environ. J. 

(TCI กลุ่ม 1) 

 

0.8 
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ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ ชื่อวารสาร 
คะแนนถ่วง

น  าหนัก 
รวม 0.8  0.8 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5    คน 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร                                     ร้อยละ 16 

คะแนนท่ีได้ 4 คะแนน 

*ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เปน็คะแนนเต็ม 5 (20%) 

ตัวบ่งชี ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ตัวบ่งชี ท่ี 4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี  
 

ข้อมูล ปีการศึกษาที่รับเข้าศึกษา 
2562 2563 2564 

อัตราการผู้รับผิดชอบตามหลักสูตร มคอ.2 - 5 5 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ - 5 5 

 

ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ประจ าหลักสูตรปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาเหตุที่เปลี่ยนแปลง 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ผศ.ดร. ธนัชพร พัฒนาธรชัย ผศ.ดร. ธนัชพร ศรีนพคุณ คงเดิม (เปลี่ยนนามสกุล) 
ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ คงเดิม 
อ.พรรนิพา พวันนา อ.พรรนิพา พวันนา คงเดิม 
ผศ.มณีรัตน์ น้ าจันทร์ ผศ.มณีรัตน์ น้ าจันทร์ คงเดิม 
ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร คงเดิม 
 เมื่อพิจารณาอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรย้อนหลัง 1 ปี (2563-2564) มีอัตรา
คงท่ีคือ 5 คน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
ตัวบ่งชี ท่ี 4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี  
 

ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    (ปี 2563)    (ปี 2564) ระดับความพึงพอใจ 
ด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3.74 4.07 มาก 
ด้านการบริหารอาจารย์ 3.58 3.97 มาก 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 3.45 3.98 มาก 



55 

 

รวม 3.59 4.01 มาก 
 

จากการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  พบว่า ความพึง
พอใจในแต่ละด้านอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.01 จากคะแนน
เต็ม 5 (4-4.3-CH-1) ซึ่งหมายความว่าอาจารย์ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก พบว่าโดยภาพรวมแล้ว
ความพึงพอใจมีแนวโน้มที่ดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

4-4.3-CH-1 รายงานการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ปี 2564 
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องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนใน ปีการศึกษา 2564 ดังนี  

 

หลักสูตรใหม่ 2563 
ภาคเรียนที่ 1/2564 
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ภาคเรียนที่ 2/2564 
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หลักสูตรปรับปรุง 2564 
ภาคเรียนที่ 1/2564 
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ภาคเรียนที่ 2/2564 

 

 
 

 

 



61 

 

องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

ตัวบ่งชี  5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี  5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 4 ปี หลักสูตรใหม่ สามารถมีการพัฒนาตาม
รอบระยะเวลา และทุกรายวิชามีความทันสมัยตามศาสตร์และถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 4 ปี หลักสูตรใหม่ มีความทันสมัยตาม

ศาสตร์ และถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

 
ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  
 ในการจัดท าหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสาขาวิชา ส ารวจและพิจารณาข้อมูลความต้องการและความจ าเป็นทางด้าน
ตลาดแรงงานและส ารวจความพร้อม ทรัพยากรด้านบุคลากรและทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานของหลักสูตร รวมถึงศึกษาและก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามมาตรฐาน
การกรอบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาตลอดจนรายละเอียดของการจัดท าหลักสูตรตาม มคอ.1 
และวางแผนการด าเนินงานในการออกแบบหลักสูตร  

2. แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

3. คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร ร่วมกันร่างหลักสูตรโดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 4 ปี 2562 (มคอ.1) และน าผลการส ารวจความต้องการจากผู้ใช้
บัณฑิต คณาจารย์ และนักศึกษา น ามาใช้ในการก าหนดเนื้อหารายวิชาและแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอน โดยเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกับมาตรฐานวิชาชีพครู 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร จากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

5. จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตร จากนั้นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสรุปรายละเอียดและ
สาระส าคัญของค าวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและน ามาปรับปรุงแก้ไข 

6. เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารของคณะ 
7. เสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 
8. เสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการสภา 
9. เสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ 
10. เสนอหลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
11. เสนอหลักสูตรต่อคุรุสภา 
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12. ประเมินกระบวนการจัดท าหลักสูตร 
13. น าผลการประเมินไปปรับปรุงในการพัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป 

 

 
 
 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  

1. คณะกรรมการสาขาวิชาเคมีพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี และหลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรในการประชุมสาขาวิชาเคมี เพ่ือพิจารณา
ข้อมูลความต้องการเปิดหลักสูตรและแนวทางการวางรูปแบบหลักสูตรรวมถึงก าหนดเนื้อหารายวิชาใน
หลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาในหลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ 
curriculum mapping ของหลักสูตร พร้อมกับประสานงานกับทางคณะครุศาสตร์เพ่ือวางระบบการ
บริการจัดการกลุ่มรายวิชาชีพครูและร่วมกันออกแบบแผนการเรียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี เพ่ือให้
เหมาะสมตามแผนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรทั้งศาสตร์ทางด้านเคมีและศาสตร์วิชาชีพครู 
(5-5.1-CH Ed-1) 

2. ด าเนินการประชุมวิพากษ์หลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน โดยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะให้เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐาน มี
ความรู้ ความช านาญในทางเคมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและพร้อมด้วยศาสตร์การสอนทางเคมีที่
มีความโดดเด่นและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
ได้ ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติ และควร
เพ่ิมเติมรายวิชาที่น าความรู้ทางเคมีมาประยุกต์ต่อการเรียนรู้ในลักษณะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ทั้ง
การแก้ปัญหาท้องถิ่น สรรสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและต้องมีความทันสมัย ใน
ขณะเดียวกันได้มีเพ่ิมความเข้มข้นของเนื้อหา ซึ่งข้อสรุปการจัดท าหลักสูตรแสดงดังแสดงในตาราง 
จากนั้นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสรุปรายละเอียดและสาระส าคัญของค าวิพากษ์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและน ามาปรับปรุงแก้ไข (5-5.1-CH Ed-2) 
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รายการปรับปรุงหลักสตูรคุรุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี 
ที่ รายการ หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2563 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2564 เหตุผลในการ

ปรับปรุง 
1 ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย:หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) 

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in Chemistry 
ภาษาไทย:หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in Chemistry 

คงเดิม 

2 ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี) 
ชื่อย่อ  : ค.บ. (เคมี) 
ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (Chemistry) 
ชื่อย่อ  : B.Ed. (Chemistry) 

ชื่อเต็ม: ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี) 
ชื่อย่อ : ค.บ. (เคมี) 
ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (Chemistry) 
ชื่อย่อ : B.Ed. (Chemistry) 

คงเดิม 

3 ปรัชญาของหลักสูตร ความรู้ดี ทักษะการสอนเด่น เน้นจรรยาบรรณครูพัฒนาท้องถิ่น มุ่งสู่สากล  
 

ความรอบรู้คู่ปัญญา ทักษะการสอนเด่น เน้นจรรยาบรรณวิชาชพีครูพร้อมพัฒนาดูแล
ท้องถิ่น มุ่งสู่สากล 

ปรับเปลี่ยนให้
ทันสมัย 

4 วัตถุประสงคข์อง
หลักสูตร 

1) ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ และการสอนวิทยาศาสตร์ 
สามารถประยกุต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพ
สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 
2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนและการพัฒนา
หลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนที่จะส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถ
สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
3) เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพีครูมีความรับผิดชอบสูง
ต่อวิชาการและวิชาชีพมีความอดทนใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูอยา่งมีคุณภาพและเป็นไปตามสมรรถนะ
และมาตรฐานวิชาชีพครู 
4) เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนสามารถประยุกต์ความ
เข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบยีบวธิีการศึกษาวจิัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่
ส าหรับการประกอบวิชาชพีหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต 
5) มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหนา้ที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความกา้วหน้า
เป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหนา้ที่
ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

1) ผู้ที่มีความรู้ในด้านเคมี และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการสอนและการ
ปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศใน
สภาวการณ์ปัจจุบัน 
2) สามารถใช้วิทยาการสมัยใหม่ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรให้
เป็นไปตามประสงค์ของการศึกษาของชาติ 
3) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสม 
4) เป็นผูท้ี่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูและเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐาน
วิชาชีพคร ู
5) มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในวิชาชีพให้มีความกา้วหนา้เป็นผู้น าทางวิชาการ 

ปรับเปลี่ยนให้
ทันสมัย 

5 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหนว่ยกิต ไม่น้อยกวา่ 143 หน่วยกิต จ านวนหนว่ยกิต ไม่น้อยกวา่ 142 หน่วยกิต ปรับลดกลุ่ม
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ที่ รายการ หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2563 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2564 เหตุผลในการ
ปรับปรุง 

  วิชาชีพครู ที่มี
ความซ้ าซ้อน 
และเพิ่มกลุ่ม
วิชาเอกเพือ่
ความเข้มแข็ง
ในสาระวิชา 

6 หมวดวชิาศึกษาศึกษา
ทั่วไป 

30 หน่วยกิต 
 
 

30 หน่วยกิต คงเดิม 

 - กลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสาร 

ไม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกิต ไม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกิต คงเดิม 

 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต คงเดิม 
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต คงเดิม 
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 
ไม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกิต ไม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกิต คงเดิม 

7 หมวดวชิาเฉพาะดา้น 107 106 ปรับเปลี่ยนเพื่อ
ความ
ครอบคลุม 

 กลุ่มวิชาชีพคร ู 46 43 ปรับลดกลุ่ม
วิชาชีพครู ที่มี
ความซ้ าซ้อน 

 - วิชาชีพคร ู 31 31 
 

คงเดิม 

 - การปฏิบัตกิารสอนใน
สถานศึกษา 

15 12 ปรับลดรายวิชา
การฝึก
ปฏิบัติการสอน



66 

 

ที่ รายการ หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2563 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2564 เหตุผลในการ
ปรับปรุง 

ในสถานศึกษา
จาก 1 ปี
การศึกษา เป็น 
1 ภาคเรียน 
และเพิ่มจ านวน
หน่วยกิต ใน
รายวิชาการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน
เป็นรายวิชาละ 
2 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเอก 61 63 เพิ่มกลุ่ม
วิชาเอกเพือ่
ความเข้มแข็ง
ในสาระวิชา 

 -วิชาเอกบังคับ 41 42 ปรับเปลี่ยน
หน่วยกิต 
เพิ่มเนื้อหา
สาระรายวิชา 

 -วิชาเอกเลือก 20 21 ปรับเปลี่ยน
หน่วยกิตเพิ่ม
เนื้อหาสาระ
รายวิชา 

8 หมวดวชิาเลือกเสร ี 6 6 คงเดิม 
9 รายวิชาและค าอธิบาย

รายวิชาในหลักสูตร 
แสดงรายละเอียดดังเอกสาร มคอ.2 หลกัสูตรปรับปรุง 2564  
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 
 

แผนการศึกษาใหม่หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2562  แผนการศึกษาเดิมหลักสูตร พ .ศ. 2563 รายละเอียดที่ปรับปรุง 
 ช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
หน่วย
กิต 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 1 3(x-x-x) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 2 3(x-x-x) 

1161502 ความเป็นคร ู 3(2-2-5) 

1151108 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 

4221111 เคมีเบื้องต้น 1 3(2-2-5) 
4221112 ความปลอดภัยเกีย่วกับสารเคม ี 1(0-2-1) 

4231105 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
4291601 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
 รวม 22 

 

 ช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 1 3(x-x-x) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 2 3(x-x-x) 

1001703 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 3(2-2-5) 

1161501 คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเป็นคร ู

3(2-2-5) 

4221111 เคมีเบื้องต้น 1 3(2-2-5) 

4221112 ความปลอดภัยเกีย่วกับสารเคมี  1(0-2-1) 

4231105 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

4291601 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 

 รวม 22 
 

- จ านวนหน่วยกิตเท่าเดิม 

- ปรับรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู มา
เรียนในช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

(แผนการศึกษาเดิมเรียนในภาค
การศึกษาท่ี 2)- เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ 
และจิตวญิญาณความเป็นครู เป็น
รายวิชาความเปร็คร ู

ชั นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  ชั นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  - จ านวนหน่วยกิตลดลง 1 หน่วยเมื่อ
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แผนการศึกษาใหม่หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2562  แผนการศึกษาเดิมหลักสูตร พ .ศ. 2563 รายละเอียดที่ปรับปรุง 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
หน่วย
กิต 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3 3(x-x-x) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 4 3(x-x-x) 

1001803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหวา่งเรียน 1 2(90) 

1111103 การประกันคณุภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

1001704 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 3(2-2-5) 

4211305 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5) 

4221113 เคมีเบื้องต้น 2  3(2-2-5) 

 รวม 20 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3 3(x-x-x) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 4 3(x-x-x) 

1001802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90) 
1111102 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

3(2-2-5) 

1151107 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 

4211305 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5) 

4221113 เคมีเบื้องต้น 2  3(2-2-5) 

xxxxxxx เอกเลือก 1 วิชา 2(1-2-3) 
 รวม 21 

 

เทียบกับแผนการศึกษาเดมิ  
- เปลี่ยนช่ือรายวิชาการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่างเรียน 1 เป็นรายวชิา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหวา่ง
เรียน 1และปรับหน่วยกติเพิ่มขึ้น 1 

หน่วยกิต 

- ปรับรายวิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารส าหรับครู มาเรยีนในช้ันปีท่ี 
1 ภาคการศึกษาที่ 2  )แผนการศึกษา

เดิมเรียนในภาคการศึกษาที่ 1( 

ชั นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
หน่วย
กิต 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 5 3(x-x-x) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 6 3(x-x-x) 

1002705 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรบัคร ู 3(2-2-5) 

1122205 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5) 

4222204 เคมีอนินทรีย ์ 3(2-2-5) 

4222606 เคมีวิเคราะห ์ 3(2-2-5) 

xxxxxxx เอกเลือก 1 วิชา 3(2-2-5) 

 รวม  21 
 

ชั นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 5 3(x-x-x) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 6 3(x-x-x) 

1122203 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

1142402 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 
4222204 เคมีอนินทรีย ์ 3(2-2-5) 

4222606 เคมีวิเคราะห ์ 3(2-2-5) 

xxxxxxx เอกเลือก 1 วิชา 3(2-2-5) 

 รวม  21 

 
 

- จ านวนหน่วยกิตเท่าเดิม 

- เปลี่ยนช่ือรายวิชาการพัฒนา
หลักสตูรเป็นรายวิชาการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา 

- ปรับรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารส าหรับครู มาเรยีนในช้ันปีท่ี 
2 ภาคการศึกษาที่ 1  )แผนการศึกษา
เดิมเรียนในภาคการศึกษาที่ 2( 
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แผนการศึกษาใหม่หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2562  แผนการศึกษาเดิมหลักสูตร พ .ศ. 2563 รายละเอียดที่ปรับปรุง 
 

ชั นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
หน่วย
กิต 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 7 3(x-x-x) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 8 3(x-x-x) 

1002804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหวา่งเรียน 2 2(90) 

1122206 ศาสตร์การจดัการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 

1132302 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การศึกษาและการเรียนรู ้

3(2-2-5) 

4222307 เคมีอินทรีย ์ 3(2-2-5) 
xxxxxxx เอกเลือก 1 วิชา 3(2-2-5) 

 รวม 20 
 

ชั นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 7 3(x-x-x) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 8 3(x-x-x) 

1002703 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรบัคร ู 3(2-2-5) 

1002803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90) 
1122204 วิทยาการการจดัการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 

4222307 เคมีอินทรีย ์ 3(2-2-5) 

xxxxxxx เอกเลือก 1 วิชา 3(2-2-5) 

xxxxxxx เอกเลือก 1 วิชา 3(2-2-5) 
 รวม 22 

 
 

- จ านวนหน่วยกิตลดลง 2 หน่วยเมื่อ
เทียบกับแผนการศึกษาเดมิ  
- เปลี่ยนช่ือรายวิชาการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่างเรียน 1 เป็นรายวชิา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหวา่ง

เรียน 1 และปรับหน่วยกติเพิ่มขึ้น 1 
หน่วยกิต 

- ลดรายวิชาเอกเลือกเหลือ 1 วิชา 
และเพิ่มรายวิชาในกลุม่วิชาชีพครู
เป็น 2 วิชา โดยรายวิชาที่เพิ่มเข้ามา 
คือรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการ
เรียนรู ้
- เปลี่ยนช่ือรายวิชาวิทยาการการ
จัดการเรียนรู้ เป็นรายวิชาศาสตร์
การจัดการเรยีนรู ้
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แผนการศึกษาใหม่หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2562  แผนการศึกษาเดิมหลักสูตร พ .ศ. 2563 รายละเอียดที่ปรับปรุง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี  1  

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
หน่วย
กิต 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 9 3(x-x-x) 

1003805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหวา่งเรียน 3 2(90) 

1143404 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 

1123738 ภาษาอังกฤษส าหรับครูเคม ี 3(2-2-5) 

4223728 เคมีในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

xxxxxxx เอกเลือก 1 วิชา 3(2-2-5) 
 รวม 17 

 
 
 

ชั นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี  1  
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 9 3(x-x-x) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 10 3(x-x-x) 

1133304 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษาและการเรยีนรู ้

3(2-2-5) 

4223114 ภาษาอังกฤษส าหรับครูเคม ี 3(2-2-5) 

4223728 เคมีในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) 

4223903 ระเบียบวิธีวิจยัและสัมมนาทางเคมีของครูเคม ี 2(1-2-3) 
 

xxxxxxx เอกเลือก 1 วิชา 3(2-2-5) 
xxxxxxx เลือกเสร ี 3(3-0-6) 

 รวม 22 
 

- จ านวนหน่วยกิตลดลง 5 หน่วยเมื่อ
เทียบกับแผนการศึกษาเดมิ  
- ปรับรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพระหว่างเรียน 3 มาเรยีนใน
ช้ันปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 (แผนการ
ศึกษาเดิมเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2) 

ซึ่งรายวิชานี้ถูกเปลี่ยนช่ือจาก
รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรยีน 3 เป็นรายวิชาการฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรยีน 3 
- ปรับรายวิชาการวดัและประเมินผล
การเรยีนรู้ มาเรียนในช้ันปีท่ี 3 ภาค
เรียนที1่ (แผนการศึกษาเดิมเรียนใน
ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1) 

  - จ านวนหน่วยกิตลดลง 1หน่วยเมือ่
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แผนการศึกษาใหม่หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2562  แผนการศึกษาเดิมหลักสูตร พ .ศ. 2563 รายละเอียดที่ปรับปรุง 
 
 

 ชั นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี  2  

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
หน่วย
กิต 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 10 3(x-x-x) 

1143405 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 
1123737 หลักของห้องปฏิบัติการเคมีในโรงเรียน 2(1-2-3) 

1123626 การจัดกิจกรรมเคมีบรูณาการ ฺ 3(2-2-5) 

4223903 ระเบียบวิธีวิจยัและสัมมนาทางเคมีของครูเคม ี 2(1-2-3) 

1123627 กลยุทธ์การสอนและการเรียนรูเ้คมี 3(2-2-5) 
xxxxxxx เอกเลือก 1 วิชา 3(2-2-5) 

xxxxxxx เลือกเสรี 1 3(x-x-x) 

 รวม 22 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ชั นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี  2  
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

1003804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 1(90) 

1143403 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 

4223115 หลักของห้องปฏิบัติการเคมีในโรงเรียน 2(1-2-3) 

4223730 การจัดกิจกรรมเคมีบรูณาการ ฺ 3(2-2-5) 

4223904 การค้นคว้าวิจัยอิสระทางเคมีศึกษา 1(0-2-1) 

4223905 กลยุทธ์การสอนและการเรียนรูเ้คมี 3(2-2-5) 
xxxxxxx เอกเลือก 1 วิชา 3(2-2-5) 

xxxxxxx เอกเลือก 1 วิชา 3(2-2-5) 
xxxxxxx เลือกเสร ี 3(3-0-6) 

 รวม 22 
 

เทียบกับแผนการศึกษาเดมิ  
- ปรับรายวิชาศึกษาทั่วไป 10มา
เรียนในช้ันปีที่ 3ภาคการศึกษาที่ 2 

 )แผนการศึกษาเดิมเรียนในภาค
การศึกษาท่ี 1( 

- เปลี่ยนช่ือรายวิชาการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรูเ้ป็น
รายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้
- ปรับรายวิชาระเบียบวิธีวิจยัและ
สัมมนาทางเคมีของครูเคมีมาเรียน
ในช้ันปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ (แผน
กา รศึกษาเดิมเรียนในภาค  
การศึกษาท่ี 1 ) 

- ลดรายวิชาเอกเลือกเหลือ 1 วิชา- 

เปลี่ยนช่ือรายวิชาเลือกเสรี เป็น
รายวิชา เลือกเสรี 1 
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แผนการศึกษาใหม่หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2562  แผนการศึกษาเดิมหลักสูตร พ .ศ. 2563 รายละเอียดที่ปรับปรุง 
 

 ชั นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วย

กิต 

1004807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  6(540) 

 รวม 6 
 

 

 ชั นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

1004805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

 รวม 6 
 

- จ านวนหน่วยกิตเท่าเดิม 

- เปลี่ยนช่ือรายวิชาการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 1 เป็นรายวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 

ชั นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี   2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วย

กิต 

1124912 การค้นคว้าวิจัยอิสระทางเคมีศึกษา 1(0-2-1) 

1004901 ครุนิพนธ์   1(45) 
xxxxxxx เอกเลือก 1 วิชา 3(2-2-5) 

xxxxxxx เอกเลือก 1 วิชา 3(2-2-5) 
xxxxxxx เอกเลือก 1 วิชา 3(2-2-5) 
xxxxxxx เลือกเสรี 2 3(x-x-x) 

 รวม 14 

 
 

 

ชั นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี   2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

1004806 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 
1004901 ครุนิพนธ์   1(45) 
 รวม 7 

 

- จ านวนหน่วยกิตเพิ่มขึ้น8หน่วยเมื่อ
เทียบกับแผนการศึกษาเดมิ  
- ปรับรายวิชาการค้นคว้าวิจัยอิสระ
ทางเคมีศึกษามาเรียนในช้ันปีท่ี4

ภาคการศึกษาที่ 2  )แผนการศึกษา
เดิมเรียนในช้ันปีท่ี 3 ภาคการศึกษา
ที่ 2( 
- เพิ่มรายวิชาเอกเลือกจ านวน3วิชา 

- เพิ่มรายวิชาเลือกเสรี 2 และเลือก
เสรี 3 
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3. น าเสนอผลการวิพากษ์หลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะ
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 16/2563 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 

4. เสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 7 มกราคม 2564 

5. เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการติดตามก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 27 มกราคม 2564 

6. เสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 
2/2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 

7. เสนอหลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาความสอดคล้องและออกรหัส
หลักสูตรเรียบร้อย (25631721100030) วันที่ 15 สิงหาคม 2564  

8. เสนอหลักสูตรต่อคุรุสภาและได้รับการรับรองจากคุรุสภา  โดย 
   หลักสูตรใหม่ 2563 ประชุมครั้งที่ 5/2564 รับรองวันที่ 9 ก.ค. 2564 รหัสรับรอง 2897 
   หลักสูตรปรับปรุง 2564 ประชุมครั้งที่ 8/2564 รับรองวันที่ 29 ต.ค. 2564 รหัสรับรอง 3426 

9. หลักสูตรด าเนินการจัดการเรียนการสอนส าหรับปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ต่างๆเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งทางวิชาการและทักษะการด ารงชีวิตสอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 
       ดังนั้น ผลการด าเนินงานจัดท าหลักสูตรส าหรับปีการศึกษา 2563 มีจ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 
143 หน่วยกิต ส่วนหลักสูตรปีการศึกษา 2564 มีจ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต ทั้งนี้มีการ
ปรับลดกลุ่มวิชาชีพครู ที่มีความซ้ าซ้อน จาก 46 หน่วยกิต เป็น 43 หน่วยกิต ปรับลดรายวิชาการฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจาก 1 ปีการศึกษา เป็น 1 ภาคเรียน และเพ่ิมจ านวนหน่วยกิต ในรายวิชา
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนเป็นรายวิชาละ 2 หน่วยกิต และเพ่ิมกลุ่มวิชาเอกเพ่ือความเข้มแข็งใน
สาระทางการด าเนินงานหลักสูตรวิชาเอกจาก 61 หน่วยกิต เป็น 63 หน่วยกิต และท้ัง 2 หลักสูตรยังได้รับ
การรับรองจากคุรุสภาเรียบร้อย 

 
 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
 หลังจากได้มีการด าเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตรทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้ร่วมประชุมเพ่ือทบทวนระบบกลไก โดยจะต้องมีขั้นตอนการติดตามการจัดท าหลักสูตร
ส่งเสริมสมรรถนะ ทีจ่ะน าไปสู่การวางแผนพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ดี ทักษะการสอนเด่น เน้น
จรรยาบรรณครู พัฒนาท้องถิ่น มุ่งสู่สากล และติดตามสถานการณ์การเกี่ยวกับเกณฑ์ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งจะได้น ามาปรับปรุงหลักสูตรให้แก่ผู้เรียนได้มีความพร้อมต่อ
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สถานการณ์ รวมถึงตั้งเป้าหมายให้นักศึกษาสามารถสอบผ่านเกณฑ์ส าหรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
100% ทุกรุ่น นอกจากนี้หลักสูตรให้มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work-
Integrated Learning; WIL) โดยจะเป็นการผนวกความรู้ร่วมกันระหว่างศาสตร์ความรู้ทางเคมีและศาสตร์
วิชาชีพครู และทางหลักสูตรฯจะมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการท าหน้าที่เป็นบุคลากรผู้ให้
ความรู้ทางเคมีที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
   ส าหรับการทบทวนสาระรายวิชาในหลักสูตร กรรมการหลักสูตรพิจารณาทบทวนในรายวิชาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี จะต้องมีการน าเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี 
ESPReLs ในรายละเอียดเบื้องต้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพ่ือทันต่อสถานการณ์ในเรื่องการยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีที่มุ่งเน้นยกระดับห้องปฏิบัติการทุกแห่งและทุกระดับให้
เกิดความมาตรฐาน ดังนั้นส าหรับสาระของรายวิชานี้ส าหรับปีการศึกษาต่อไปจะต้องน ารายละเอียดให้
นักศึกษาในหลักสูตรได้เรียนรู้  

 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
 หลักสูตรได้ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรมุ่งให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเต็มที่ สร้างบัณฑิตให้มี
คุณภาพในสายวิชาชีพ ส่งเสริมและผลักดันให้นักศึกษามีคุณสมบัติผ่านการทดสอบมารฐานวิชาชีพครูเพ่ือ
ความหน้าและมั่นคงในสายงานอาชีพ รวมทั้งคอยติดตามสถานการณ์การพัฒนาวิชาชีพ เพ่ือจะน าข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทั้งทางวิชาการและ
มาตรฐานวิชีพ 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตร 
(สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2564) โดยจุดประสงค์ในการจัดท าเพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุ
สภา และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งหลักสูตรมีเนื้อหาที่ทันสมัย
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันเนื้อหาของหลักสูตรฉบับนี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษาและค าอธิบายรายวิชา การน าหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้ใน การเรียนการสอนควร
พิจารณาให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย ปรัชญาและหลักการของหลักสูตร เพ่ือให้สามารถใช้หลักสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

และส าหรับในระดับรายวิชาได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาออกแบบเนื้อหาเกี่ยวกับ
มาตรฐานความปลอดภัย ESPReLs แล้วจัดท าเอกสารแสดงแผนการศึกษาใน มคอ.3 ส าหรับปีการศึกษา 
2564 ให้ชัดเจน  
 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
5-5.1- Ch Ed -1 มคอ.1 หลักสตูรครุศาตรบัณฑิต หลักสตูร 4 ปี, มคอ. 2 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

เคมี 2563, รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ, การรับรองหลกัสูตรจาก สกอ.  

5-5.1- Ch Ed -2 มคอ. 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 2564, รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ, 
รายงานสรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร ค.บ. เคมี 2564  

 

 

 

 
 

ตัวบ่งชี  5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี  5.2.1 การก าหนดผู้สอน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ อาจารย์ผู้สอนในปีการศึกษา 2564 ทุกคนได้รับการพิจารณาในการก าหนดผู้สอน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับ
รายวิชาที่ได้รับมอบหมายในการสอน 
 

ระบบและกลไก/กระบวนการ 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือก าหนดผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนในการ

พิจารณาก าหนดผู้สอน ดังนี้  
1. ก าหนดให้พิจารณาผู้สอนจากความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาที่สอน หรือคุณวุฒิ 

ประสบการณ์ในการสอนแบบในชั้นเรียนและผ่านระบบออนไลน์ งานวิจัย และผลงานทางวิชาการของผู้สอน 
โดยพิจารณาร่วมกับภาระงานที่อาจารย์ต้องรับผิดชอบในการเป็นผู้สอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
(ไม่ต่ ากว่า 12 ชั่วโมง) 

2. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรส ารวจผู้สอน และให้คณะครุศาสตร์และสาขาวิชาอ่ืนๆ เสนอรายชื่อ 
ผู้สอนในรายวิชาของสาขานั้นๆ ที่มีคุณสมบัติตามท่ีหลักสูตรก าหนด  

3. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาผู้สอนตามคุณสมบัติ และก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
4. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรด าเนินการจัดส่งรายชื่อผู้สอนไปยังคณะวิทยาศาสตร์ และน าเสนอไป

ยังคณะครุศาสตร์ 
5. คณะกรรมการการประจ าหลักสูตรมีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจัดท ารายละเอียด

ของรายวิชา (มคอ.3 หรือ มคอ.4) ทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา 
6. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 
7. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานตามกระบวนการการ

ก าหนดผู้สอน 
8. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
9. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรรายงานผลการปรับปรุงในการประชุมหลักสูตรเพ่ือใช้ก าหนดผู้สอนใน

ปีการศึกษาถัดไป 
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ระบบและกลไก เป็นไปตามแผนผังดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ระบบและกลไก เป็นไปตามแผนผังดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าหลักสตูรประเมินผู้สอนจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

คณะกรรมการประจ าหลักสตูรประเมินกระบวนการ 

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

ประกาศช่ือผูส้อนในตารางสอน 

เห็นชอบ 

ผู้สอนจัดท า มอค.3 และ/หรือ มคอ.4 

จัดส่งรายชื่อผู้สอนไปยังคณะวิทยาศาสตร์ และน าเสนอไปยังคณะครุศาสตร์ 

คณะกรรมการประจ าหลักสตูรประชุมเพื่อก าหนดคณุสมบัตผิู้สอน 

คณะกรรมการประจ าหลักสตูรส ารวจ
ผู้สอนที่มคีณุสมบัตติามที่ก าหนด 

คณะกรรมการประจ าหลักสตูร
พิจารณาก าหนดผู้สอนตามคณุสมบัติ 

คณะครุศาสตร์และสาขาวิชาอื่นๆ 
เสนอรายชื่อผู้สอนในรายวิชาต่างๆ  

เรียน 

ไม่เห็นชอบ 
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ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยค านึงถึงคุณวุฒิ ความถนัด ประสบการณ์ 
ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาที่สอน งานวิจัย ผลงานวิชาการ รวมถึงภาระงานสอนที่อาจารย์ต้องรับผิดชอบใน
การเป็นผู้สอนในระดับปริญญาตรี (5-5.2-CH-1) นอกจากนี้ยังค านึงถึงการให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่
หลากหลายเพ่ือให้มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมอง ความคิด และเทคนิคการสอนจากผู้สอนที่มีความรู้และ
ประสบการณท์ี่แตกต่างกัน โดยนักศึกษาได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา ในหนึ่งภาคการศึกษา  
และยังมีการก าหนดผู้สอนแบบเป็นทีม (team teaching) ในบางรายวิชาอีกด้วย ซึ่งก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 
1 และ 2 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประชุมส าหรับภาคการศึกษาที่ 1 (5-5.2-CH-2) และส าหรับ
ภาคการศึกษาที ่2 (5-5.2-CH-3) ตามล าดับ เพ่ือก าหนดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษาโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ในการสอน มคอ.3,4 มคอ.5,6 และผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาที่มีคะแนนไม่
ต่ ากว่า 3.5 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา (5-5.2-CH-1) (5-5.2-CH-4) มาพิจารณาคัดเลือกผู้สอนในปีการศึกษา 
2564 ส าหรับในรายวิชาที่เป็นวิชาใหม่นั้นให้ใช้รายวิชาเดิมท่ีมีค าอธิบายรายวิชาใกล้เคียงกัน หรืออยู่ในศาสตร์
เดียวกันมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 

ข้อมูลคุณวุฒิของผู้สอน 

ผู้สอน คุณวุฒิ 
ผศ.ดร.ธนัชพร ศรีนพคุณ ปร.ด. (เคมี) 

วท.บ. (เคมี) 
ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ วท.ด. (พลังงานทดแทน) 

วท.ม. (เคมีเทคนิค) 
วท.บ. (เคมี) 

ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร ปร.ด. (เคมี) 
วท.ม. (เคม)ี 
วท.บ. (เคมี) 

ผศ.มณีรัตน์ น้ าจันทร์ วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม) 
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ผู้สอน คุณวุฒิ 
วท.บ. (เคมี) 

อ.พรรนิพา พวันนา วท.ม. (เคม)ี 
วท.บ. (เคมี) 

ผศ.ดร.จีรพรรณ เทียนทอง Ph.D.(Chemistry –Analytical Chemistry) 
วท.ม (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์) 
วท.บ (เคมีอุตสาหกรรม) 

ดร.ชนิตา ขนันทอง ปร.ด. (เคมี) 
วท.ม. (เคม)ี 
วท.บ. (เคมี) 

อ.ชุดาสมร ดิเรกศิลป์ ศศ.ม. (ดนตรี) 
ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์) 

อ.พิชชากร จันทา  ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ดร.ณัฐชยาพร จริตงาม Ph.D. (English as an International 
Language) 

ดร.อุบลนภา อินพลอย ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
ศษ.บ.(ภาษาไทย) 

อ.ศิริวัฒณา ลาภหลาย วท.ม.(จุลชีววิทยา) 
วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

ดร.ภัทริณี คงชู วท.ม. (สถิติ) 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

ผศ.ดร.ศุภชัย ทวี ศษ.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา-พิสิกส์) 
ค.ม.(ฟิสิกส์) 
กศ.บ.(ฟิสิกส์) 

อ.วันดี ฉวีจันทร์ ค.ม.(การส่งเสริมสุขภาพ) 
วท.บ.(สุขศึกษา) 

อ.ณัฏฐ์ชรัชช์ สาระหงษ์ อ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา) 
ศศ.บ.(ปรัชญาและศาสนา) 

ผศ.จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์ คอ .ม . เทคโน โลยี ผลิ ตภัณฑ์อุ ตสาหกรรม 
(กราฟิก) 
วท.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ์) 

ผศ.ดร.พรสิริ เอี่ยมแก้ว ค.ด (การจัดการการศึกษาและการเรียนรู้) 
ศษ.ม.(หลักสูตรและการนิเทศ) 
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ผู้สอน คุณวุฒิ 
อ.ชุติมา ช้างข า ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
ผศ.ภิรญา โพธิพิทักษ์ ค.ม.(หลักสูตรและการสอน) 
ผศ.ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ศษ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 

อ.ชุดาสมร ดิเรกศิลป์ ศศ.ม. (ดนตรี) 
ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์) 

อ.ชัชนีย์ วินิจชัยนันท์ อ.ม.(ภาษาไทย) 
ผศ.วันวิสาข์ พูลทอง กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

เมื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรมีมติเห็นชอบกับการก าหนดผู้สอนในภาคเรียนนั้นแล้ว ให้จัดท ารายงาน
สรุปโดยส่งรายวิชาและผู้สอนเสนอต่อหัวหน้าสาขาเคมีรับทราบ แล้วน าส่งต่อฝ่ายวิชาการคณะรับทราบและ
ด าเนินการส่งให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือเข้าสู่กระบวนการจัดท าตารางสอนประจ าภาค
เรียนและออกประกาศอย่างเป็นทางการ  
 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
จากการด าเนินการตามระบบกลไกการพิจารณาก าหนดผู้สอนในปีการศึกษา 2564 พบว่ามีความ

เหมาะสม เนื่องจากเมื่อพิจารณาผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจกับ
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนมี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ในการในเนื้อหาวิชาที่สอน โดยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชา 
มีค่าเฉลี่ยในช่วง 3.70-4.98 ทั้งนี้มีรายวิชาถึงร้อยละ 87 (คิดจากทั้งหมด 30 รายวิชา) ที่มีระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาสูงกว่า 4.50 จากคะแนนเต็ม 5 ดังตาราง 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ผู้สอน จ านวน
ผู้เรยีน 

ผลการประเมิน
เฉลี่ย 

หลักสตูรปีการศึกษา 2564 

0020204 ชีวิตกับดนตร ี อ.ชุดาสมร ดิเรกศลิป ์ 16 4.83 

0080103 ทักษะการเรยีนภาษาอังกฤษผ่านสื่อ
ออนไลน ์

อ.พิชชากร จันทา  
ดร.ณัฐชยาพร จรติงาม 

26 4.92 

1151108 จิตวิทยาส าหรับคร ู ดร.อุบลนภา อินพลอย 16 4.84 
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1161502 ความเป็นคร ู อ.กัลญาภรณ์ เจรญิพร 16 4.36 

4221111 เคมีเบื้องต้น 1 ผศ.ดร.จีรพรรณ เทียนทอง 
ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรณุเลิศ 

12 4.83 

4221112 ความปลอดภัยเกีย่วกับสารเคม ี ผศ.ดร.ธนัชพร ศรีนพคณุ 12 4.95 

4231105 ชีววิทยาพ้ืนฐาน อ.ศิริวัฒณา ลาภหลาย 16 4.90 

4291601 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ดร.ภัทริณี คงชู 8 4.84 

หลักสตูรปีการศึกษา 2563 

0010208 ทักษะชีวิตและจริยธรรมในสังคมดิจิทัล อ.ณัฏฐ์ชรัชช์ สาระหงษ์ 39 3.76 

0030308 ภูมิปัญญาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท้องถิ่น ผศ.จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ ์ 28 4.77 

1122203 การพัฒนาหลักสูตร ผศ.ดร.พรสิริ เอี่ยมแก้ว 8 4.75 

1142402 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ นายเอกพัฒน์ เฮืองใสส่อง 8 4.71 

4222204 เคมีอนินทรีย ์ ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรณุเลิศ
ผศ.มณีรตัน์ น้ าจันทร ์

8 4.69 

4222606 เคมีวิเคราะห ์ รศ.ดรชลดา เดชาเกีรยติไกร  
ธีรการณุวงศ์ 
ผศ.ดร.จีรพรรณ เทียนทอง 

8 4.84 

4223737 เคมีอาหาร ดร.ชนิตา ขนันทอง 
อ.พรรนิพา พวันนา 

8 4.98 

 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ผู้สอน จ านวน
ผู้เรยีน 

ผลการประเมิน
เฉลี่ย 

หลักสตูรปีการศึกษา 2564 
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0030401 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ผศ.ดร.ธนัชพร ศรีนพคณุ 21 4.87 

0080102 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานราชการ
และเชิงธุรกิจ 

อ.วรารีย์ นิลโกศล 41 4.98 

1001704 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู อ.ชุติมา ช้างข า 16 4.78 

1001803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหวา่งเรียน 1 ผศ.ภริญา โพธิพิทักษ์ 16 3.70 

1111103 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ผศ.ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ 16 4.50 

4211305 ฟิสิกส์พื้นฐาน ผศ.ดร.ศุภชัย ทว ี 12 4.60 

4221113 เคมีเบื้องต้น 2 อ.ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร 12 4.98 

หลักสตูรปีการศึกษา 2563 

0040406  การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางเพศ อ.วันดี ฉวีจันทร์ 38 4.51 

0080104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.ชัชนีย์ วินิจชัยนันท์ 29 4.59 

1002703 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรบัครู ผศ.วันวิสาข์ พูลทอง 8 4.64 

1002803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 อาจารยณ์ิชารีย ์ป้อมสัมฤทธ์ิ 8 3.73 

1122204 วิทยาการจัดการเรยีนรู ้ ผศ.ภริญา โพธิพิทักษ์ 8 4.56 

4222307 เคมีอินทรีย ์ อ.พรรนิพา พวันนา 8 4.84 

4222726 การสอนดิจติัลในเคมีศึกษา อ.ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร 8 4.75 

4222727 การสร้างสื่อและนวัตกรรมทางเคมี อ.ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร 8 4.74 

 
อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2564 นี้ได้มีขอคิดเห็นจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เกี่ยวกับการติดต่อและการ

รับข่าวสารจากอาจารย์ประจ าวิชาในบางรายวิชา เนื่องจากเป็นวิชาที่มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทั้ง
ภาคเรียน ประกอบกับเป็นนักศึกษาใหม่ซึ่งยังไม่มีความคุ้นเคยและเป็นอาจารย์ต่างสาขาวิชาจึงท าให้มีปัญหา
ในช่วงแรกของภาคการศึกษา โดยปัญหานี้นักศึกษาได้แจ้งผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี และอาจารย์ที่ปรึกษาได้
แจ้งกับประธานหลักสูตรเพ่ือแก้ไขปัญหา ซึ่งคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรจะได้น าไปปรับปรุง
กระบวนการก าหนดผู้สอนและการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

 
คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือทบทวนกระบวนการก าหนดผู้สอนอีก

ครั้ง (5-5.2-CH-5) เพ่ือให้การก าหนดผู้สอนมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป 
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การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 

ในการประชุมครั้งที่ 2/2565  (5-5.2-CH-5) สรุปการปรับปรุงกระบวนการก าหนดผู้สอนดังนี้  
1. ให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประเมินการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชาโดยใช้ข้อมูลจากระบบ 

การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาของฝ่ายส านักทะเบียนและประเมินผลร่วมกับน าข้อคิดเห็นหรือ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี คณะกรรมการหลักสูตร หรืออาจารย์ในสาขาวิชาเคมี 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนทั้งในด้านการเรียนการสอนและด้านอื่นๆ 

2. เพ่ิมระบบการรับข้อร้องเรียนในระหว่างภาคการศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี เพ่ือให้สามารถ 
แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ทันท่วงที 

3. เพ่ือให้การเรียนการสอนมีความหลากหลาย และให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์ที่ 
แตกต่างกัน จึงมีข้อเสนอแนะให้มีการก าหนดผู้สอนแบบเป็นทีม (team teaching) เพ่ิมมากขึ้นในปีการศึกษา
ต่อไป 
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ระบบและกลไก เป็นไปตามแผนผังดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจ าหลักสตูรประชุมเพื่อก าหนดคณุสมบัตผิู้สอน 

คณะกรรมการประจ าหลักสตูรส ารวจ
ผู้สอนที่มคีณุสมบัตติามที่ก าหนด 

คณะกรรมการประจ าหลักสตูร
พิจารณาก าหนดผู้สอนตามคณุสมบัติ 

คณะครุศาสตร์และสาขาวิชาอื่นๆ 
เสนอรายชื่อผู้สอนในรายวิชาต่างๆ  

เรียน 

คณะกรรมการประจ าหลักสตูรประเมินกระบวนการ 

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

รายงานผลการปรับปรุงเพื่อใช้ก าหนดผูส้อน 

ในปีการศึกษาถัดไป 

ข้อร้องเรียน 

ประกาศช่ือผูส้อนในตารางสอน 

จัดส่งรายชื่อผู้สอนไปยังคณะวิทยาศาสตร์  
และน าเสนอไปยังคณะครุศาสตร ์

ผู้สอนจัดท า มอค.3 และ/หรือ มคอ.4  
และจัดการเรียนการสอนตาม มอค.3 และ/หรือ มคอ.4 

คณะกรรมการประจ าหลักสตูรประเมินผู้สอนจาก 

ผลการประเมินและข้อคิดเห็นโดยนักศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

แก้ไขได ้ แก้ไข
ไม่ได ้ 

คณะกรรมการ
หลักสตูร 
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ตัวบ่งชี  5.2.2 การก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ รายวิชาที่เปิดในปีการศึกษา 2563 ทุกรายวิชาได้รับการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 และได้รับการก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ มีแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาที่สอดคล้องกับ curriculum 
mapping และรายงานผลการด าเนินการสอนใน มคอ.5 และ มคอ.6 
 
ระบบและกลไก/กระบวนการ 

1. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า 
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน โดยมีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ให้ครบทุกรายวิชา และผู้สอนควรจัดท าแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) และการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21  

2. ผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ในแต่ละรายวิชาและอัพโหลดไฟล์ผ่านระบบส่ง  
มคอ. ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 15 วันก่อนเปิดภาคเรียน 

3. คณะกรรมการการประจ าหลักสูตรตรวจสอบการอัพโหลดไฟล์ผ่านระบบส่ง มคอ. ออนไลน์ของ 
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 20 วันก่อนเปิดภาคเรียน และติดตาม/แจ้งเตือนแก่อาจารย์ประจ าวิชาที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

4. คณะกรรมการการประจ าหลักสูตรตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ (มคอ.3  
และ มคอ.4) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) และการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21  

5. คณะกรรมการการประจ าหลักสูตรแจ้งไปยังผู้สอนในรายวิชาที่ไม่มีความสอดคล้องเพ่ือขอให้ 
ผู้สอนได้ทบทวนแผนการเรียนรู้อีกครั้ง และด าเนินการส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ในระบบ
ออนไลน์ก่อนเปิดภาคเรียน 

6. ให้ผู้สอนท าการชี้แจงรายละเอียดแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ให้กับนักศึกษาทราบใน 
การเรียนการสอนครั้งแรกของรายวิชานั้นๆ และให้ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
แผนการเรียนรู้ 

7. ผู้สอนรายงานผลการด าเนินการสอนใน มคอ.5 และ มคอ.6 ในแต่ละรายวิชาและอัพโหลดไฟล์ 
ผ่านระบบส่ง มคอ. ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดก าหนดการส่งผลการเรียนของแต่
ละภาคการศึกษา 

8. คณะกรรมการการประจ าหลักสูตรตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาว่าเป็นไป 
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) หรือไม่ และน าเสนอในที่ประชุมหลักสูตร 

9. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานตามกระบวนการ 
การก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 
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10. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรปรับปรุงและพัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน 
 
 
 
ระบบและกลไก เป็นไปตามแผนผังดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  

คณะกรรมการประจ าหลักสตูรประชุมวางแผนการก ากับติดตาม 

และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3/มคอ.4 

ไม่สอดคล้อง 
 

ไม่ได้ส่ง 

คณะกรรมการการฯ ตรวจการอัพโหลดไฟล ์

ผู้สอนจัดท า มคอ.3/มคอ.4 และอพัโหลดไฟลผ์่านระบบออนไลน ์

สอดคล้อง 
 

คณะกรรมการการฯ ตรวจสอบ  
มคอ.3/มคอ.4  ให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping  

และศตวรรษท่ี 21 

ผู้สอนช้ีแจงรายละเอียด มคอ.3/มคอ.4 ให้กับนักศึกษา 

 และจัดการเรียนการสอนตามมคอ.3/มคอ.4 ผู้สอนรายงานผลการสอนใน มคอ.5/มคอ.6 และอัพโหลดไฟล ์

ผ่านระบบออนไลน ์

คณะกรรมการการประจ าหลักสูตรตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน 

คณะกรรมการการประจ าหลักสูตรประเมินกระบวนการ 

คณะกรรมการการประจ าหลักสูตรทบทวน/ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 



86 

 

       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกในเรื่องการก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือวางแผนการในการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ (Curriculum Mapping) และเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  

2. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ตรวจสอบการส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ในระบบ
ออนไลน์พบว่า ผู้สอนบางรายวิชาได้ส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) หลังระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนให้มีความเหมาะสมตามภาระงาน และบางรายวิชาเป็นอาจารย์ที่ย้าย
มาใหม่ ซึ่งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ติดตามให้ผู้สอนได้ด าเนินการส่งในระบบออนไลน์แล้วเสร็จก่อน
เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และ 2/2563 ตามล าดับ  

3. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ร่วมกันตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่าส่วนใหญ่มีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) และการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และยัง
มีกิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม ส าหรับรายวิชาที่มีความสอดคล้องน้อย คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรได้แจ้งให้ผู้สอน และผู้สอนได้ทบทวนและปรับปรุงพร้อมทั้งส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ 
มคอ.4) ในระบบออนไลน์  

4. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ตรวจสอบติดตามการชี้แจงรายละเอียดแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) ของผู้สอน (สอบถามนักศึกษา) พบว่าผู้สอนท าได้ชี้แจงรายละเอียดแผนการเรียนรู้ทุกรายวิชา แต่
มีบางรายวิชาที่ไม่ได้ด าเนินการในการเรียนการสอนครั้งแรกของรายวิชานั้นๆ เนื่องจากเป็นการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ ท าให้มีปัญหาการติดต่อ/สื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในช่วงแรกของภาค
เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กับอาจารย์ต่างสาขาวิชา 

5. ผู้สอนมีการรายงานผลการด าเนินการสอนใน มคอ.5/มคอ.6 หลังระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดใน
บางรายวิชา เนื่องจากการวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนด าเนินการไม่พร้อมกันจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะวิชาปฏิบัติการที่ต้องจัดการเรียนการสอนในช่วงท้ายภาคเรียน (หรือช่วงปิด
ภาคการศึกษา) แต่ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนได้ด าเนินการส่ง มคอ.5/มคอ.6 ในระบบออนไลน์แล้วเสร็จทุกรายวิชา 

6. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ร่วมกันตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาจาก
รายงานผลการด าเนินการสอน (มคอ.5 และ มคอ.6) ที่ผู้สอนส่งในระบบ มคอ. ออนไลน์ และจากการ
สัมภาษณ์นักศึกษา พบว่ามีการปรับเปลี่ยนจากแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ในบางรายวิชา เช่น วิชา
ปฏิบัติการ ทั้งจากปัญหาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและนักศึกษาติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งส่งผล
ต่อแผนการสอนและการวัดและประเมินผล  อย่างไรก็ตาม อาจารย์ผู้สอนได้แจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบและ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ตรวจสอบจาก มคอ.5/มคอ.6 แล้วว่ายังมีความเหมาะสม 

 
 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
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คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ประชุมทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานตามกระบวนการการ
ก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 
พบว่าควรแก้ไขในกระบวนการติดตามและตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนผ่านรายงานผลการด าเนินการ
สอน (มคอ.5/มคอ.6) เนื่องจากมีการส่ง มคอ.5/มคอ.6 หลังระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด ตามที่ได้กล่าวแล้ว
ในข้างต้น และควรปรับปรุงกระบวนการติดตามการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคเรียนให้มีหลายช่องทาง
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและครบถ้วนมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 

ในการประชุมครั้งที่ 2/2565  (5-5.2-CH-5) สรุปการปรับปรุงกระบวนการก ากับติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. เพ่ิมระยะเวลาและข้ันตอนการติดตามการส่งรายงานผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอน  
(มคอ.5/มคอ.6) โดยการติดตามเป็นระยะหลังเสร็จสิ้นภาคการศึกษา (อย่างน้อย 2 ระยะ) เพ่ือให้เหมาะสมกับ
การจัดการเรียนการสอนที่อาจต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ต่างๆ ในที่ตั้งมหาวิทยาลัย แล้วจึงรวบรวมเข้า
ที่ประชุมของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

2. เพ่ิมขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษาชั้นปี หรืออาจารย์ในสาขาวิชาเคมี ทั้งในระหว่างภาคเรียนและหลังเสร็จสิ้นภาคการศึกษา ซึ่งอาจได้
ข้อมูลที่หลากหลายจากแบบสอบถาม (ส่วนใหญ่เป็นหัวข้อค าถามไว้แล้ว) ทั้งนี้เพ่ือให้คณะกรรมการประจ า
หลักสูตรสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์ และน ามาปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
5-5.2-CH-1 ตารางสอนของอาจารย์ผูส้อนย้อนหลัง 3 ปี 

(http://regis.nsru.ac.th/new/teacher46/schedule/) 
5-5.2-CH-2 รายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2564 
5-5.2-CH-3 รายงานการประชุมครั้งท่ี 8/2564 
5-5.2-CH-4 มคอ.3,4 และ มคอ.5,6 ในระบบส่ง มคอ. ออนไลน ์

(http://regis.nsru.ac.th/2017/course/tqf.php) 
5-5.2-CH-5 รายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2565 

 
 

http://regis.nsru.ac.th/new/teacher46/schedule/
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ตัวบ่งชี  5.2.3 การจัดการเรยีนการสอนในระดับปริญญาตรีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

เป้าหมาย รายละเอียด 
เชิงคุณภาพ นักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการในพันธกิจต่าง ๆ มีผลการเรียนรู้รวมทั้ง

ทักษะด้านต่าง ๆ ได้ดี 
เชิงปริมาณ จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการในพันธกิจต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา 

 
ระบบและกลไก 
1. คณะกรรมการหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาวางแผนและก าหนดแนวทางการบูรณา
การ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน โดยก าหนด
รายวิชาที่สามารถน าไปจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการพันธกิจด้านต่าง ๆ ก่อนเปิดภาค
การศึกษาแรก    (5-5.2-CH-1) 
2. คณะกรรมการหลักสูตรฯ ก ากับติดตามให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ก าหนดให้มีการบูรณาการ โดยระบุ
ลักษณะการเรียนการสอนใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 และแจ้งให้นักศึกษาทราบในวันแรกของการเปิดเทอม 
3. คณะกรรมการหลักสูตรฯ ติดตามการด าเนินการผ่านการประเมินการเรียนการสอน และการประเมิน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ผลการประเมินโครงการ การสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้ได้รับทุนวิจัย อาจารย์ที่ได้
น ากระบวนการต่าง ๆ ไปบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก การสอบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หรือผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา จากนั้นน าผลที่ได้ไปทบทวนเพ่ือใช้ในการวางแผนการบูรณาการในรอบปีการศึกษาต่อไป 
(5-5.2-CH-2, 5-5.2-CH-3) 
 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
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หลักสูตรฯมีการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการด้านบริการวิชาการ วิจัย และศิลปวัฒนธรรม
ดังตารางต่อไปนี้ 
 

 
โครงการ 

การบูรณาการ  
ผลที่เกิดกับนักศกึษา บริการ

วิชาการ 
วิจัย ศิลปวัฒนธรรม 

1. งานประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
คณะท างาน : คณาจารย์สาขาวิชาเคมี  
นักศึกษา : นักศึกษาสาขาเคมี ช้ันปีท่ี 1-2  
รายวิชา : เคมีวิเคราะห์ 2 
             เคมีทั่วไป  

✓ ✓  นักศึกษามีการวางแผนการ
ทดล อง  อ อกแ บบ กา ร
ทดลองเรื่องการสร้างสื่อ
ก า ร เ รี ย น รู้ ท า ง เ คมี ใ น
รูปแบบเกมส์ เคมี  และ
สามารถน าองค์ความรู้
ดังกล่าวมาถ่ายทอดให้แก่
นักเรียนระดับมัธยมปลาย 
และเผยแพร่ผลงานให้แก่
นักเรียน ครู นักศึกษา และ
ผู้ที่สนใจได้ 

2. โครงการ การประยุกต์ใช้พอลิไดอะเซท      
ติลีนรีเอเจนต์ในระบบโฟลอินเจคชัน 
คณะท างาน : อาจารย์ ดร.อภิชาติ บุญมาลัย 
และอาจารย์ ดร.ธนัชพร ศรีนพคุณ  
นักศึกษา : นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 วทบ.เคมี 
รายวิชา :  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
              นาโนเคมี 
              เคมีวิเคราะห์ 

 ✓  นักศึกษามีการบูรณาการ
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น น า โ น
เทคโนโลยีกับไฟฟ้าเคมีเข้า
ด้ ว ย กั น  แ ล ะ ส า ม า ร ถ
ประยุ กต์ ใ ช้องค์ ความรู้
ดังกล่าวไปตรวจวัดไอออน
ตะกั่วที่พบในตัวอย่างจริง
ได้ 

3. โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดบัคณุภาพ
ชุมชนและการศึกษา ECI Center 

โครงการย่อย โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โดย
มีการด าเนินงานใน 3 กิจกรรมหลกั คือ การ
ย้อมผ้า นิติวิทยาศาสตรส์ าหรับเคมี และการ
ใช้ Application ทางเคมี ให้แก่โรงเรียนตาก
ฟ้าประชาสิทธิ ์

คณะท างาน : คณาจารย์สาขาวิชาเคมี  
นักศึกษา : นักศึกษาสาขาเคมี ช้ันปีท่ี 1-2  
รายวิชา : เคมีวิเคราะห์ 2  เคมีทั่วไป นิติ  
             วิทยาศาสตร์ส าหรับเคมี  

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

คณาจารย์และนักศึกษาได้
ร่วมออกแบบวิธีการสอน 
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ด้ า น
วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อ
น าไปใช้ในการบูรณาการ
ทั้งด้านวิจัย การเรียนการ
สอน  และการท าบ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมในด้านต่าง 
ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทใน
พื้นที่ เขตการศึกษาที่ ได้
รับผิดชอบ 
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การประเมินผลการก าหนดผู้สอนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน  (มคอ.3) และ
การจัดการเรียนการสอน และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการและการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

คณะกรรมการหลักสูตรฯ ประเมินผลโดยการการดูผลการประเมินการสอน ประกอบกับการประเมิน
ประเภทต่าง ๆ เช่น ผลการประเมินโครงการ การสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้ได้รับทุนวิจัย 
อาจารย์ที่ได้น ากระบวนการต่าง ๆ ไปบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก การสอบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้ของนักศึกษา                        
1. การก ากับติดตามตามระบบกลไกช่วยควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้ดี ท าให้นักศึกษา
ไ ด้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด  ทั้ ง ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง วิ ช า ก า ร ห รื อ ทั ก ษ ะด้ า น ต่ า ง ๆ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า                                                    
2. การก าหนดระบบและกลไกในการบูรณาการการสอนกับพันธกิจอ่ืน ๆ ช่วยควบคุมคุณภาพการสอน
และพัฒนาทักษะของนักศึกษาไม่ให้เกิดภาระงานแก่นักศึกษามากเกินไป ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรจากการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการที่มีการก าหนดพันธกิจต่าง 
ๆ (5-5.2-CH-2, 5-5.2-CH-3, 5-5.2-CH-4, 5-5.2-CH-5) 
 

การปรับปรุง พัฒนาการก าหนดผู้สอนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการเตรียมการสอน (มคอ.3) และ
การจัดการเรียนการสอน และการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ตามผลการประเมินในปีท่ีผ่านมา และผลการปรับปรุงพัฒนา 

หลักสูตรยังคงกระบวนการก ากับติดตามและตรวจสอบการเรียนการสอนต่อไป เพ่ือให้หลักสูตร
สามารถควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้ และนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสามารถ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การทางเรียนรู้และทักษะ
ด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนไปในทางที่ดี  

   เมื่อครบรอบปีการศึกษา 2564 กรรมการหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินการพบว่า 
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หลักสูตรมีการบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการเรียนการสอนครบถ้วนทุกพันธกิจ และมีการทบทวนระบบและ
กลไกแล้ว หลักสูตรเห็นว่าการด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมามีจ านวนรายวิชามากกว่าที่ก าหนดเป้าหมายไว้ซึ่ง
ส่งผลต่อการพัฒนาในเรื่องของประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และเห็นว่าให้รักษาระดับการ
ด าเนินการในรูปแบบนี้ต่อไป 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
5-5.2-CH-1 รายงานการประชุม 
5-5.2-CH-2 มคอ.3,4 และ มคอ.5,6 ปีการศึกษา 2563 และ 2564 ในระบบส่ง มคอ. ออนไลน์ 

(http://regis.nsru.ac.th/2017/course/tqf.php) 
5-5.2-CH-3 ผลประเมินของอาจารย์โดยนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 และ 2564 ในระบบงาน

ส าหรับอาจารย์ (http://regis.nsru.ac.th/) 
5-5.2-CH-4 ผลการประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
5-5.2-CH-5 รายงานสรุปโครงการต่างๆ 

 
ตัวบ่งชี  5.3 การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี  5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ     
1. นักศึกษาทุกคนได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประเมินผลของกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ด้าน 
2. ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ที่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์การประเมินผลของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ด้าน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ     
          หลักสูตรมีเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ด้านส าหรับรายวิชาที่เปิด
สอนในหลักสูตรที่มีความถูกต้องและเหมาะสม 
 
ระบบและกลไก/กระบวนการ  
          ส าหรับการด าเนินงานด้านการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติประจ าปีการศึกษา 2564 นั้น คณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) มี
แผนการด าเนินงานโดยมีระบบกลไกดังนี้ 

1. หลักสูตรได้มีการก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิและรวมถึงคณะกรรมการส าหรับท าหน้าที่ประชุมพิจารณาก าหนดแนวทางการประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของแต่ละรายวิชาในแต่ละปีการศึกษาของหลักสูตร ซึ่งคณะกรรมการมี

http://regis.nsru.ac.th/2017/course/tqf.php
http://regis.nsru.ac.th/
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หน้าที่ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือการประเมินให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ทั้งในกลุ่มวิชาที่มีลักษณะเป็นภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ
ภาคทฤษฎีที่ควบคู่กับภาคปฏิบัติ ทั้งนี้การก าหนดแนวทางการประเมินผลนั้นจะได้รับข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอน 
คณะกรรมการจะพิจารณาความสอดคล้องของวิธีการวัดและเครื่องมือวัดการประเมินผลในประเด็นหลัก 6 
ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ก าหนดในรายวิชาทั้งหมดของหลักสูตรว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรมี
การปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างไร โดยประเด็นหลัก 6 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิประกอบด้วย 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเมินผลระหว่างภาคเรียนโดยพิจารณาจากความสม่ าเสมอในการเข้าเรียน 
การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ในการท างานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง หรือประเมินค่านิยมและความเป็นครู
จากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นต้น  

ด้านความรู้ ประเมินผลระหว่างภาคเรียน และหลังเรียน โดยพิจารณาจากแบบฝึกหัด แบบทดสอบ
ย่อย การท ารายงานและการน าเสนอ แบบทดสอบกลางภาค และแบบทดสอบปลายภาค เป็นต้น 

ด้านทักษะทางปัญญา ประเมินผลระหว่างภาคเรียน และหลังเรียน โดยพิจารณาจากแบบฝึกหัด 
แบบทดสอบย่อย การท ารายงานและการน าเสนอ แบบทดสอบกลางภาค และแบบทดสอบปลายภาค เป็นต้น 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ประเมินผลระหว่างภาคเรียนจากการ
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมงานกับผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นงานคู่ หรืองานกลุ่มรวมถึงความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย พฤติกรรมการเป็นผู้น า หรือผู้ตามเม่ือต้องท างานในกลุ่มคนหมู่มาก การมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมชั้นเรียน เป็นต้น 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  ประเมินผลระหว่างภาคเรียน
จากการท าแบบฝึกหัด การทดสอบ การค้นคว้าข้อมูล การน าเสนอข้อมูลหรือการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยใช้
สื่อที่เหมาะสม การใช้ภาษาท่ีถูกต้องและถูกระดับ การจัดท ารายงาน เป็นต้น 

ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ ประเมินผลระหว่างภาคเรียน โดยประเมินจากการฝึกทักษะจัดการ
เรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง ประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประเมินจากรายงานการท าวิจัย
ในชั้นเรียน หรือประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

ประเด็นหลักทั้ง 6 ด้าน ต้องมีในทุกรายวิชา ถ้ารายวิชาใดมีวิธีการวัดผลหรือการใช้เครื่องมือในการ
ประเมินผลไม่เหมาะสม หรือควรมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการก ากับการประเมินผลฯและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะร่วมพิจารณาปรับแก้ไขให้เหมาะสม นอกจากนี้คณะกรรมการฯจะต้องพิจารณาการวาง
แผนการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจ าปีการศึกษา โดยคัดเลือกรายวิชาจากในหลักสูตรให้มีจ านวน
รายวิชาที่จะต้องด าเนินการทวนสอบผลส าเร็จคิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่จัดการสอนใน
หลักสูตรของปีการศึกษานั้นๆตามการก าหนดเกณฑ์การด าเนินการจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

2. คณะกรรมการฯด าเนินการตรวจสอบผลการแก้ไขส าหรับรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผล
หรือเครื่องมือในการประเมินผล แล้วอนุมัติให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นปรับแก้ไขในส่วนของหมวดที่ 4 การ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาด้านการประเมินผลใน มคอ. 3 หรือ มคอ. 4  ให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดการส่ง
เอกสาร เมื่อเปิดภาคเรียนคณะกรรมการฯก ากับให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการ
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ประเมินผลให้ผู้เรียนได้ทราบจากเอกสารโครงการสอนที่นักศึกษาทุกคนต้องได้รับในชั่วโมงเรียนครั้งแรกของ
การเริ่มต้นภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถซักถามในรายละเอียด 
รวมถึงแสดงความคิดเห็นต่อวิธีการหรือเครื่องมือที่น ามาใช้ในการประเมินผล โดยถ้าหากมีนักศึกษาเสนอความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ผู้สอนสามารถน ามาพิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการหลักสูตรร่วมพิจารณา 
และถ้าคณะกรรมการฯและอาจารย์ผู้สอนพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม อนุมัติให้ปรับแก้ไขในเอกสารมคอ. 
3 หรือ มคอ. 4 รวมถึงให้อาจารย์ผู้สอนเตรียมเครื่องมือในการวัดผลให้พร้อมต่อการด าเนินการ 

3. คณะกรรมการก ากับการประเมินผลท าหน้าที่ติดตามการด าเนินการวัดผลของอาจารย์ผู้สอนที่ระบุ
ตามแผนในมคอ. 3 หรือ มคอ. 4  โดยมีการประชุมในช่วงปลายภาคการศึกษา ซึ่งถ้าพบว่าในรายวิชาใดไม่
เป็นไปตามแผนการประเมินก็จะให้อาจารย์ผู้สอนได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการเพ่ือร่วมกันพิจารณาตลอดจนได้หา
ทางแก้ไขให้การประเมินผลถูกต้องและเหมาะสม ส าหรับกรณีรายวิชานอกหลักสูตรตามโครงสร้างการศึกษา
ของหลักสูตร หากพบรูปแบบการประเมินที่ไม่ถูกต้องต่อนักศึกษา คณะกรรมการหลักสูตรจะมอบหมาย ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปีท าหน้าที่ติดตามข้อมูลในช่วงเวลาโฮมรูม หรือกิจกรรมร่วมที่มีช่วงเวลาเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่นักศึกษาให้ความไว้วางใจได้ แล้วอาจารย์ที่
ได้รับเรื่องมาก็จะน าเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาข้อเท็จจริงพร้อมการวางแผนด าเนินการแก้ไขอย่าง
เป็นระบบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการหลักสูตรให้ได้ทราบ 

4. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา คณะกรรมการหลักสูตรประชุมพิจารณาการรายงานผลการประเมินการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิผ่านเอกสารมคอ. 5 หรือ มคอ. 6  ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะต้องด าเนินการจัดท า
ให้เสร็จสิ้นและส่งต่อคณะกรรมการหลักสูตรภายใน 20 วัน หลังเสร็จสิ้นตามก าหนดเวลาการทดสอบความรู้
ปลายภาคในภาคเรียนนั้น โดยในรายวิชาที่พบปัญหาการประเมินผลนั้น ทางคณะกรรมการจะมีการประชุม
พิจารณาร่วมกับผู้สอนเพ่ือหาสาเหตุของปัญหา จากนั้นจะร่วมกันหาแนวทางแก้ไข รวมถึงด าเนินการจัดท า
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจ าปีการศึกษา โดยด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  ซึ่งมีการประชุมโดยคณะกรรมการเพ่ือร่วมกันพิจารณารับรองผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนประจ าปีการศึกษานั้น หากผลการประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ให้ร่วมกันพิจารณาถึงสาเหตุ 
แนวทางแก้ปัญหา ซึ่งหากปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ จะถูกน ามาเป็นข้อมูลเพ่ือเป็นกรณีศึกษาส าหรับใน
ภาคการศึกษาส าหรับในปีการศึกษาต่อไป ส าหรับกรณีที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็จะมีการประชุมทบทวน
กระบวนการอีกครั้งหนึ่งเพ่ือหาจุดบกพร่องและแนวทางแก้ไข 
 

ส าหรับแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการหลักสูตรสรุปได้ดังแผนภาพดังนี้ 
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ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  

จากแผนการด าเนินงานหลักสูตรเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจ าปีการศึกษา 2564 
หลักสูตรฯได้ด าเนินการตามแผนระบบและกลไก โดยจากการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
ก าหนดแนวทางการประเมินผลที่สอดคล้องกับการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและแนว
ทางการประเมินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมกา ร
ก ากับการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ประกอบด้วย  

           ผศ.ดร. ธนชัพร ศรีนพคุณ  ประธาน                   
           ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ  กรรมการ  
           ผศ.มณีรัตน์ น้ าจันทร์   กรรมการ 

ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร   กรรมการ 
อาจารย์พรรนิพา พวันนา   เลขานุการ 

 
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบของการประชุมหลักสูตร (5-5.3-Ch Ed-1, 5-5.3-Ch Ed-2, 5-5.3-Ch Ed-

5) ซึ่งคณะกรรมการแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาประจ าภาคการศึกษา 1/2564 และ 2/2564 ด าเนินการ
ทบทวนวิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แล้วจัดท าเอกสาร มคอ.3 น าเสนอคณะกรรมการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการ 

ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ 

ก าหนดจุดประสงค์/เป้าหมาย และการประเมินผล 

พิจารณาจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละรายวิชาในแต่ภาคการศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาจัดท าและเสนอมคอ.3/ มคอ.4 

แก่คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การวัด
และประเมินผลแต่ละรายวิชา 

คณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
แต่ละรายวิชาระหว่างภาคการศึกษา 

คณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินผลการศึกษา
ในแต่ละรายวิชาผ่านเอกสาร มคอ.5/ มคอ.6 

คณะกรรมการพิจารณาผลการด าเนินการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 

ด าเนินการทวนสอบฯตามคู่มือ
ปฏิบัติการทวนสอบฯ 

คณะกรรมการรับรองผลการประเมินของ
รายวิชาท่ีมีการวัดประเมินผลเหมาะสม

หลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ช้ีแจง 

รายวิชาท่ีมีการประเมินผลผิดปกติ
จากเอกสาร มคอ.5/ มคอ.6 

คณะกรรมการแต่งต้ังกรรมการ
ด าเนินการทวนสอบฯ 

แผนงานยังไม่เหมาะสม  น ามาสู่กระบวนการ
แก้ไขแผนปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการประเมินผล 

กระบวนการด าเนินงาน 

น ามาสู่ต้นแบบของ
แผนการปฏิบัติ 

แผนงานท่ีเหมาะสม  
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หลักสูตรในการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนนั้น (5-5.3-Ch Ed-3, 5-5.3-Ch Ed-6) และเมื่อคณะกรรมการ
พิจารณาแนวทางการวัดผลการเรียนรู้จากจุดเน้นทักษะทั้ง 6 ด้านของแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียน
จากเอกสาร มคอ. 2 ร่วมกับมคอ.3 หรือ มคอ.4 พบว่าในภาคการศึกษาที่ 1/2564 และภาคเรียนที่ 2/2564 
รายวิชาภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ และภาคบรรยายร่วมภาคปฏิบัติ ได้มีการน าเสนอการวัดผล ซึ่งประกอบด้วย
เครื่องมือในการวัดผล และรูปแบบ/วิธีการประเมินอย่างเหมาะสมตามลักษณะผลของการเรียนรู้ของแต่ละวิชา 

การวัดผลการเรียนรู้ในระหว่างภาคการศึกษา การก ากับติดตามการวัดผลของอาจารย์ผู้สอนว่าเป็นไป
ตามแผนการประเมินที่ระบุในมคอ. 3 หรือ มคอ. 4 หรือไม่ ทางคณะกรรมการฯได้ด าเนินการก ากับติดตาม
การวัดผลของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาของภาคการศึกษาที่ 1/2564 และ 2/2564 จากอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าชั้นปีซึ่งท าหน้าที่ติดตามข้อมูลในช่วงเวลาโฮมรูมหรือช่วงเวลาอ่ืนๆที่เหมาะสม ผลการติดตามผลใน
ระหว่างภาคกลางศึกษาพบว่า การวัดประเมินผลของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาส่วนใหญ่มีความสอดคล้อง
และด าเนินการตามแผนที่ได้รายงานไว้ในเอกสารมคอ.3 มคอ.4 และด าเนินการต่างๆตามขั้นตอนในโครงการ
สอนที่ได้แจกและชี้แจงแก่นักศึกษาในชั่วโมงแรกของภาคการศึกษา มีเพียง 1 รายวิชา คือ เคมีอินทรีย์ ที่มีการ
ปรับปรุงการวัดและประเมินผลระหว่างภาคเรียน เนื่องจากนักศึกษาบางคนมีข้อจ ากัดด้านอุปกรณ์และ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตในการสอบแบบออนไลน์ ท าให้ผู้สอนต้องปรับให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนโดย
ค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความยุติธรรมของการจัดการเรียนการสอนต่อนักศึกษา (5-5.3-Ch Ed-4, 
5-5.3-Ch Ed-7)  

การวัดผลการเรียนรู้ในช่วงปลายภาคการศึกษา คณะกรรมการฯได้ด าเนินการติดตามการวัดผลของ
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจากเอกสาร มคอ.5 และมคอ.6 ของภาคการศึกษาที่ 1/2564 พบว่า รายวิชาของ
หลักสูตรที่เปิดสอนมีการประเมินผลที่ถูกต้องและเหมาะสม ส าหรับภาคการศึกษาที่ 2/2564 พบว่าทุก
รายวิชามีการประเมินผลที่ถูกต้องและเหมาะสม  

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาของนักศึกษาเคมี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในภาคเรียนที่ 
1 และ 2 มีรายวิชาที่เปิดสอนให้นักศึกษาในหลักสูตรจ านวน 30 วิชา โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้
ด าเนินการเลือกรายวิชาเพ่ือใช้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา จ านวน 9 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 โดยรายวิชาที่คัดเลือกได้ด าเนินการทวนสอบคือ เคมีเบื้องต้น 
1 เคมีเบื้องต้น 2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1 เคมีอาหาร เคมีวิเคราะห์ เคมีอนินทรีย์ เคมี
อินทรีย์ การสอนดิจิตัลในเคมีศึกษา การสร้างสื่อและนวัตกรรม โดยทั้ง 9 วิชาได้ด าเนินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตรในที่ประชุม เพ่ือร่วมกันพิจารณา และ
ประเมินผลการทวนสอบในครั้งนี้ และหาแนวทางการทวนสอบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปีถัดไป (5-5.3-Ch 
Ed-6, 5-5.3-Ch Ed-8) 

      
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

คณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมกันประชุมทบทวนระบบกลไก (5-5.3-Ch Ed-6, 5-5.3-
Ch Ed-8) พบว่า ระบบกลไกที่ใช้สามารถท าให้บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพและเป้าหมายเชิงปริมาณที่ก าหนด
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ไว้ได้ แต่ยังมีประเด็นที่ควรหาแนวทางปรับปรุงให้ดีขึ้น คือ ความล่าช้าของการรายงาน มคอ.3 มคอ 4 มคอ.5 
และมคอ.6 ต่อหลักสูตร ซึ่งแม้ว่าบางรายวิชาจะด าเนินการส่งตามช่วงเวลาที่ก าหนดโดยปฏิทินกิจกรรมส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา และมคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน) แต่
ยังมีความล่าช้าต่อช่วงเวลาที่หลักสูตรก าหนดไว้ ซึ่งมีผลท าให้เวลาของการพิจารณามคอ. 3 มคอ 4 น้อยลง
และไม่เป็นไปตามแผนของหลักสูตร และท าให้หลักสูตรทราบผลการวัดประเมินผลจากมคอ.5 ช้ากว่าที่
วางแผนไว้ ซึ่งหากเกิดความไม่ถูกต้องของการประเมินผล จะเกิดความล่าช้าต่อการแก้ไข และอาจท าให้
นักศึกษาสูญเสียโอกาสในหลายๆเรื่องได้ 

 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

คณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการประชุม (5-5.3-Ch Ed-6, 5-5.3-Ch Ed-8) เพ่ือหาแนวทาง
แก้ปัญหาหลังจากการทบทวนระบบกลไก โดยเพ่ือให้การรายงานมคอ.3 มคอ 4 มคอ.5 และมคอ.6 ของ
อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาในครั้งต่อไปเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น จึงมีมติให้มีการปรับปรุงระบบกลไก ดังนี้ 

- ควรเพ่ิมกระบวนการติดตามอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดท า การส่งมคอ. และการอัพไฟล์ของ
เอกสารมคอ. 3 มคอ 4 มคอ.5 และมคอ.6 เข้าระบบของฝ่ายทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัย และ
ควรท าบันทึกข้อความเรียนเชิญอาจารย์ผู้สอนในภาคการศึกษาถัดไปมาร่วมประชุม และหาข้อสรุปของการ
จัดส่งมคอ.ในรูปแบบต่างๆ เพราะบางกรณีอาจารย์ผู้สอนอาจขาดความช านาญในการใช้ระบบการส่งมคอ .ซึ่ง
เป็นการอัพขึ้นระบบของฝ่ายทะเบียนและประเมินผล จึงเกิดความล่าช้าหรือไม่สามารถติดตามเอกสารด้วยวิธี
ออนไลน์ได้ ปัญหานี้คณะกรรมการฯสามารถแต่งตั้งอาจารย์ในหลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญช่วยสอนและอัพ
โหลดไฟล์ให้ได้ หรือเพ่ิมช่องการรายงานเอกสารมคอ.3-6 แก่คณะกรรมการก ากับติดตามการวัดประเมินผลให้
มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การสร้างกลุ่มไลน์ เพ่ือความสะดวกต่อการติดต่อสื่อสารกัน และสะดวกต่อ
การส่งเอกสารในกรณีระบบของฝ่ายทะเบียนและประมวลผลมีข้อผิดพลาด ส าหรับกรณีที่ไม่สามารถ
ติดต่อสื่อสารได้เลย กรรมการหลักสูตรต้องด าเนินการประสานงานส่งเอกสารแจ้งอาจารย์ผู้สอนผ่านกรรมการ
หลักสูตรที่อาจารย์ผู้สอนนั้นสังกัด แต่ถ้ายังไม่เกิดผล ควรน าข้อมูลรายงานต่อกรรมการวิชาระดับคณะเพ่ือ
ด าเนินการกระตุ้นอาจารย์ผู้สอนนั้นให้ด าเนินการโดยด่วน แต่ถ้ายังไม่เป็นผลควรน าข้อมูลน าเสนอต่อผู้บริหาร
ที่ก ากับดูแลเกี่ยวกับวิชาการ ให้มีการก าหนดบทลงโทษที่ชัดเจนพร้อมกับปฏิบัติได้จริงเพ่ือเป็นการสร้าง
มาตรฐานและท่ีส าคัญคือเป็นการช่วยให้นักศึกษาได้รับโอกาสที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเองมากยิ่งขึ้นด้วย 

 
ตัวบ่งชี  5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1. รายวิชาทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
           2. นักศึกษาทุกคนได้รับการประเมินผลการเรียนรู้อย่างถูกต้องตามแผนการประเมินใน มคอ. 3 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
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1. เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรมีความถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

2. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 มีการด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่
ก าหนดไว้ใน มคอ.3  
 
 
 
ระบบและกลไก/กระบวนการ 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ป) มีแผนการด าเนินงานในการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา มีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1. คณะกรรมการหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของผลการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกรายวิชาในหลักสูตรประจ าปีการศึกษา ซึ่งต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์
ของรายวิชา และยึดถือเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนตามแผนการประเมินใน มคอ. 3 และตามระเบียบวิธี
มาตรฐานที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และส าหรับการตรวจสอบการประเมินผลที่ถูกต้อง
ยิ่งขึ้น คณะกรรมการหลักสูตรจะต้องประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนและ
แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการก ากับดูแลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร เพ่ือท าหน้ าที่ก าหนด
วางแผนการด าเนินการตรวจสอบการประเมินผลและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา โดยก าหนดรายวิชาที่ต้องด าเนินการจัดท าการทวนสอบ
ซึ่งต้องมีจ านวนรายวิชาอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา และแจ้งต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบวิชานั้นๆให้รับทราบเพ่ือเตรียมการด าเนินการ 

2. คณะกรรมการหลักสูตรด าเนินการพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีการวัดและเครื่องมือ
ในการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯของนักศึกษาให้เหมาะสมกับแต่ละวิชาที่ได้รับมอบหมาย โดยการทวน
สอบนั้นจะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา และคณะกรรมการหลักสูตรติดตาม
อาจารย์ผู้สอนที่ด าเนินการทวนสอบให้เป็นไปตามแผนการทวนสอบตามที่หลักสูตรได้ศึกษาจากแนวปฏิบัติ
จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ก าหนดไว้  ซึ่งกระบวนการข้อนี้ได้น ามติในที่ประชุมของกรรมการ
ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษามาร่วมพิจารณา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการยกระดับการ
ประเมินผลในอีกรูปแบบหนึ่ง 

 3. คณะกรรมการหลักสูตรประชุมพิจารณารับรองผลการประเมินการเรียนของนักศึกษาจากเอกสาร 
มคอ. 5 และพิจารณาผลการทวนสอบของรายวิชาที่ได้ด าเนินการในภาคการศึกษานั้นๆ นอกจากนี้ยังร่วมกัน
พิจารณาผลการประเมินที่ได้รับจากนักศึกษาในการประเมินเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้รวมถึงข้อ
ร้องเรียนต่างๆ โดยถ้าพบผลการประเมินที่ผิดปกติหรือมีข้อร้องเรียนในรายวิชานั้นๆ คณะกรรมการหลักสูตร
สามารถขอเชิญอาจารย์ผู้สอนมาชี้แจง เมื่อมีเหตุผลสมควรก็จะมีมติอนุมัติ แล้วเตรียมน าเสนอหัวหน้าสาขา
เพ่ือรับรองผลแล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือเข้าสู่กระบวนการทางวิชาการของคณะต่อไป แต่ถ้า
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เกิดข้อผิดพลาดจากอาจารย์ผู้สอน คณะกรรมการหลักสูตรจะพิจารณาให้อาจารย์ผู้สอนเสนอวิธีการแก้ไขและ
แสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดอย่างเหมาะสม 

4. คณะกรรมการหลักสูตรร่วมประชุมเพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน และร่วมพิจารณาหาข้อบกพร่อง
ในการด าเนินงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาประจ าภาคการศึกษา 
พร้อมร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขรวมถึงวางแผนปฏิบัติการและติดตามผลลัพธ์และประเมินผล
กระบวนการที่ได้ด าเนินการว่าสามารถบรรลุผลได้ในระดับใด 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  

หลักสูตรได้ด าเนินงานการตรวจสอบการประเมินผลโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งประกอบไปด้วย  

ผศ.ดร. ธนัชพร ศรีนพคุณ   ประธาน                   
ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ  กรรมการ  
ผศ.มณีรัตน์ น้ าจันทร์   กรรมการ 
ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร   กรรมการ 
อาจารย์พรรนิพา พวันนา   เลขานุการ 
โดยได้ด าเนินการตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้ประจ าภาคการศึกษา ซึ่งแต่ละรายวิชา

ประจ าภาคเรียนที่ 1/2564 และภาคเรียนที่ 2/2564 มีการประเมินผลการเรียนได้ถูกต้อง ซึ่งพิจารณาจากการ
รายงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาผ่านเอกสารมคอ. 5 และการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2564 นี้ทางหลักสูตรยังคงด าเนินการตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ที่จัดท าเป็นเอกสารคู่มือประจ าปีการศึกษา 2559 (5-5.3-CH-9) และน ามติของที่ประชุมของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับหลักสูตร ซึ่งจากการศึกษาใน
รายละเอียด ทางหลักสูตรได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการทวนสอบประจ าหลักสูตรดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาส าหรั บ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเคมี ตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยด าเนินการตาม
หลักการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 2.  หลักสูตรที่ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ แจ้งรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา
ไปยังคณะกรรมการ 

3.  ด าเนินการก าหนดรายวิชาที่จะด าเนินการทวนสอบจ านวนรายวิชาอย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาของแต่ละหลักสูตร เพ่ือเป็นการหาหลักฐานว่าได้มีการด าเนินการตาม
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มาตรฐานผลการเรียนรู้และมีการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลส าเร็จ โดยอาจด าเนินการเฉพาะรายวิชาที่
เปิดสอนให้แก่เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาเคมี และสามารถทวนสอบรายวิชาเดิมหรือซ้ าซ้อนได้แต่ต่างปีการศึกษา
กันเมื่อต้องการติดตามผลการพัฒนา  

4.  กระบวนการทวนสอบมีหลายวิธี เช่น การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ ฯลฯ 
เพ่ือยืนยันพิสูจน์ว่าสิ่งที่ก าหนดขึ้นนั้นได้มีการด าเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความ
มั่นใจว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นที่เข้าใจตรงกันและมีการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลส าเร็จ 
ทั้งนี้ผู้ประเมินสามารถปรับใช้แบบประเมินได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้หลักสูตรมีเป้าหมายในการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร่วมกัน 1 แบบฟอร์มคือ การประเมินคุณลักษณะ 6 ด้านของนักศึกษา ได้แก่  

(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(2) ด้านความรู้ 
(3) ด้านทักษะทางปัญญา 
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
(6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 
5.  คณะกรรมการทวนสอบพิจารณาผลการทวนสอบถึงความสอดคล้องต่อผลการประเมินการเรียนรู้ของ

นักศึกษา แล้วน าผลการทวนสอบเสนอต่อคณะกรรมการหลักสูตรได้รับทราบเพ่ือพัฒนาปรับปรุงและแจ้ง
คณะกรรมการประจ าคณะ/หลักสูตรทราบและด าเนินการก ากับดูแลให้มีการพัฒนาตามผลการประเมิน และ
ร่วมพิจารณาประเมินผลกระบวนการด าเนินการทวนสอบเพ่ือหาข้อบกพร่องและหาแนวทางแก้ไขส าหรับการ
ด าเนินการให้เกิดความเหมาะสมและถูกต้องในภาคการศึกษาต่อไป (5-5.3-CH-6, 5-5.3-CH-8, 5-5.3-CH-9) 

จากแนวปฏิบัตินี้หลักสูตรได้ด าเนินตามแนวปฏิบัติการทวนสอบที่ได้ศึกษามาจากแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ประกาศใช้เมื่อปี 2559 และแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งให้ข้อสรุปว่า ปีการศึกษา 2564 ควรจะมีการปรับปรุงรูปแบบวิธีการ
ทวนสอบให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และปรับปรุงเครื่องมือทดสอบให้เหมาะสมกับ
บริบทของสาขาวิชาเคมี เพ่ือที่จะได้ข้อมูลผลการทวนสอบฯที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น ซึ่งในปีการศึกษา 2564 ทาง
หลักสูตรมีรายวิชาที่เลือกด าเนินการทวนสอบฯทั้งหมด 9 วิชา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ทั้งหมด ซึ่งรายวิชาที่ได้จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจ าปีการศึกษา 2564 แสดงดังตาราง 

 
ตารางแสดงรายวิชาทั้งหมดและรายวิชาทวนสอบฯประจ าปีการศึกษา 2564 ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี  

ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 รายวิชาท่ีด าเนินการทวนสอบ 
ชั นปีที่ 1 
0020204  ชีวิตกับดนตร ี

ชั นปีที่ 1 
0030401  ศาสตร์พระราชาเพื่อการ

1. เคมีเบื้องต้น 1 
2. เคมีเบื้องต้น 2 
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ผลการทวนสอบประจ าปีการศึกษา 2564 

จากการด าเนินการทวนสอบฯในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้
ด าเนินการทวนสอบทั้งสิ้น 9 รายวิชา และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดท าทวนสอบฯนี้คือ การใช้แบบประเมิน
ตนเอง แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินผลงานนักศึกษา และการประชุมของกรรมการประจ าหลักสูตร ซึ่ง
เครื่องมือถูกแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบของการประเมิน คือ การประเมินรายวิชาเฉพาะภาคบรรยาย  การ
ประเมินรายวิชาภาคปฏิบัติ การประเมินรายวิชาที่มีทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติควบคู่กัน และการประเมิน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการท าทวนสอบฯหลักสูตรได้มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ โดยจ าแนกรูปแบบของแบบประเมินให้มีความจ าเพาะต่อลักษณะของแต่ละรายวิชา 
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้และความเหมาะสมต่อลักษณะของแต่ละรายวิชา โดยหนึ่งใน 9 

0080103  ทักษะการเรยีน
ภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน ์
1151108   จิตวิทยาส าหรับคร ู
1161502  ความเป็นครู 
4221111   เคมีเบื้องต้น 1 
4221112  ความปลอดภัยเกี่ยวกบั
สารเคม ี
4231105 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
4291601  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
8 รายวิชา 

พัฒนาท่ียั่งยืน 
0080102  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่องานราชการและเชิงธุรกิจ 
1001704  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับคร ู
1001803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระหว่างเรยีน 1 
1111103 ปรัชญาการศึกษาและการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
4211305 ฟิสิกส์พื้นฐาน 
4221113 เคมีเบื้องต้น 2 
7 รายวิชา 

3. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่าง
เรียน 1 
3 รายวิชา 

ชั นปีที่ 2 
0010208 ทักษะชีวิตและจริยธรรม
ในสังคมดิจิทัล 
0030308 ภูมิปัญญาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท้องถิ่น 
1122203 การพัฒนาหลักสูตร 
1142402  การวัดและประเมินผล
การเรยีนรู ้
4222204 เคมีอนินทรีย์ 
4222606  เคมีวิเคราะห ์
4223737 เคมีอาหาร 
7 รายวิชา 

ชั นปีที่ 2 
0040406  การสร้างเสรมิสุขภาพและ
สุขภาวะทางเพศ 
0080104  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1002703 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับคร ู
1002803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าง
เรียน 2 
1122204  วิทยาการจัดการเรยีนรู ้
4222307  เคมีอินทรีย ์
4222726  การสอนดิจติัลในเคมีศึกษา 
4222727  การสร้างสื่อและนวตักรรม
ทางเคมี 
8 รายวิชา 

1. เคมีอาหาร 
2. เคมีวิเคราะห์ 
3. เคมีอนินทรีย์ 
4. เคมีอินทรีย์ 
5. การสอนดิจิตัลในเคมีศึกษา 
6. การสร้างสื่อและนวัตกรรม 
6 รายวิชา 
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รายวิชาที่ด าเนินการทวนสอบฯ ยังคงใช้รูปแบบเหมือนกับปีการศึกษา 2563 คือ การประเมินจากผลงานที่เป็น
ชิ้นงานสื่อการสอนของนักศึกษาในรายวิชาการสร้างสื่อและนวัตกรรม เนื่องจากรายวิชานี้เน้นการผลิตสื่อทั้งใน
รูปแบบสื่อเทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมต่างๆ  

ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวม พบว่า ผลการการประเมินอยู่ในระดับดี ตาม
หัวข้อการประเมินทักษะทั้ง 6 ด้าน ซึ่งได้รายงานผลการจัดท าทวนสอบฯในรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนประจ าปีการศึกษา 2564 โดยรายวิชาส่วนใหญ่การจัดการเรียนการสอนในมคอ.3 และ มคอ.5 มี
ความสอดคล้องกัน โดยมีเพียง 2 รายวิชา คือเคมีอินทรีย์และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1 ที่
การจัดการเรียนการสอนในมคอ.3 กับการสอนจริงในบางส่วนไม่สอดคล้องกัน โดยวิชาเคมีอินทรีย์มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปรับให้เข้ากับสถานการณ์ เนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19 ที่ไม่ดีข้ึน ท าให้สถานศึกษาต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ online ท าให้
ต้องมีการปรับรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน  และลดสัดส่วนคะแนนสอบ (แบบ online) เนื่องจาก
นักศึกษาบางคนมีความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์ในการสอบแบบออนไลน์เนื่องจากเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือ /
ปัญหาสัญญานอินเทอร์เน็ต ท าให้มีข้อก าจัดที่สามารถเกิดขึ้นได้ เช่น ข้อสอบที่ส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างสาร 
สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ไม่มี อาจส่งผลให้โหลดรูปได้ช้ามากและไม่ชัดเจน จึงต้องลดสัดส่วนการสอบเพ่ือให้มี
ความยุติธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ยังต้องมีการปรับแผนการเรียนและแผนการประเมิน เนื่องจากนักศึกษาต้อง
ออกสังเกตการสอนในสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการที่ต้องเป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยในเรื่องมาตรการการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19  

เมื่อด าเนินการทวนสอบแล้ว คณะกรรมการได้ประชุมตรวจสอบผลการทวนสอบแล้วจึงมีมติสรุปผล
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2564 ว่าส่วนใหญ่มีการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน และวิธีการประเมินผลที่สอดคล้องธรรมชาติของรายวิชานั้นๆและถูกต้องตามแผนการประเมิน
ใน มคอ. 3 รวมทั้งการใช้เครื่องมือประเมินผลอย่างเหมาะสม และมีการจัดท าทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่ให้ผลการ
ทวนสอบที่ค่อนข้างสอดคล้องกับการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี (5-5.3-CH-6, 5-5.3-CH-8, 5-5.3-CH-10, 5-5.3-CH-11)  

 
 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

หลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกัน เพ่ือทบทวนระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้

ของนักศึกษา ที่ประชุมมีมติสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 

ในปีการศึกษา 2564 ได้ก าหนดรายวิชาหลักของแต่ละหลักสูตรในการทวนสอบโดยรายวิชาหลักที่

ก าหนดจะเป็นรายวิชาเป้าหมายที่สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในชั้นปีนั้นๆและรายวิชาที่จัดทวน

สอบจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด และถ้าต้องการเพ่ิมรายวิชาให้มีการทวนสอบเพ่ือความเหมาะสมในการ

ประเมินผลการเรียนรู้เพิ่มข้ึนก็สามารถเสนอรายวิชาที่ต้องการจัดทวนสอบให้แก่ท่ีประชุมของคณะกรรมการได้
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พิจารณาเพื่ออนุมัติได ้รวมถึงแต่ละรายวิชาสามารถเสนอวิธีการ รูปแบบ และเครื่องมือ การประเมินให้มีความ

หลากหลายเหมะสมเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ

นักศึกษา 

 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
คณะกรรมการหลักสูตรร่วมกันประชุมวางแผนเพิ่มเติมเก่ียวกับการก าหนดรายวิชาทวนสอบ โดยมีมติ

ของที่ประชุมว่า รายวิชาที่เลือกมาทวนสอบควรมีรายวิชาทางครูมากขึ้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแบบครอบคลุมทั้งด้านเคมีและด้านความเป็นครู ส าหรับการเลือกรายวิชาซ้ าเดิมสามารถท าได้เพ่ือ
พิจารณาแนวโน้มของแต่ละปีการศึกษาท่ีมีการปรับปรุงระบบกลไก (5-5.3-CH-8) 
 
ตัวบ่งชี  5.3.3 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ 
มคอ.7) 
เป้าหมายเชิงปริมาณ   

หลักสูตรมี มคอ.5 ที่มีข้อมูลครบถ้วนและครบทุกรายวิชาในปีการศึกษานั้น และมคอ.7 มีข้อมูลที่
ครบถ้วนและถูกต้อง 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

หลักสูตรมีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตรได้อย่างเป็นระบบ
และถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประเมิน 

 
ระบบและกลไก/กระบวนการ 
 1. กรรมการหลักสูตรประชุมแต่งตั้งกรรมการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนประจ าภาค
การศึกษา 
      2. กรรมการติดตามอาจารย์ผู้สอนให้ด าเนินการประเมินผลการเรียนตามแผนที่ระบุใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 โดยการประชุมอาจารย์ผู้สอนระหว่างภาคเรียนหรือพิจารณาจาก มคอ. 5 หลังสิ้นสุดภาคเรียน โดยถ้า
กรณีท่ีไม่เป็นไปตามแผน รวมถึงผลการประเมินจากผู้เรียนที่ได้ระดับต่ าและข้อร้องเรียนต่างๆ คณะกรรมการ
จะให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจงเหตุผล และหาแนวทางแก้ไข แล้วบันทึกลงใน มคอ. 5 แล้วก าหนดส่งกรรมการ
ภายใน 20 วันหลังสิ้นสุดภาคเรียน 
    3. กรรมการหลักสูตรประชุมพิจารณารับรองอนุมัติ มคอ. 5 แล้วน าส่งกรรมการบริหารคณะเพ่ือ
พิจารณารับรอง 
    4. กรรมการหลักสูตรประชุมสรุปผลการด าเนินการในการประเมินผลการเรียนรู้ จาก มคอ. 5 และผล
การประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตส าหรับพิจารณาประเมินหลักสูตร แล้วจัดท า มคอ. 7 โดยประเด็นที่เป็นจุดแข็งก็
จะใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไปพร้อมกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม แต่ส าหรับประเด็นที่เป็นปัญหา จะมีการชี้แจงสาเหตุ 
และเสนอแนวทางแก้ไขส าหรับใช้ในปีการศึกษาต่อไป  
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ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  

ในปีการศึกษา 2564 ทั้งภาคการศึกษา 1/2564 และ 2/2564 หลักสูตรได้ด าเนินงานการก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการส าหรับการก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรซึ่งประกอบไปด้วย 

ผศ.ดร. ธนัชพร ศรีนพคุณ   ประธาน                   
ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ  กรรมการ  
ผศ.มณีรัตน์ น้ าจันทร์   กรรมการ 
ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร   กรรมการ 
อาจารย์พรรนิพา พวันนา   กรรมการเลขานุการ 
 
คณะกรรมการได้ด าเนินการติดตามแผนการด าเนินงานก ากับติดตามการประเมินการจัดการเรียนการ

สอนซึ่งในปีการศึกษา 2564 โดยอาจารย์ผู้สอนได้ด าเนินการวัดประเมินผลการเรียนตามแผนที่ได้ระบุในมคอ. 
3 และ มคอ. 4 และได้รายงานผลด าเนินการของการประเมินผลการเรียนรู้ในเอกสาร มคอ. 5 และ มคอ. 6 
เมื่ออาจารย์ผู้สอนได้น าเอกสารมคอ.3-6 เสนอที่ประชุม และหลังจากผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
หลักสูตรแล้ว ได้มีการส่งรายงานเอกสารมคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5 และ มคอ. 6 เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ซึ่งส่วน
ใหญ่จัดส่งได้ตามก าหนดเวลาของหลักสูตร จากการก ากับติดตามพบว่า การประเมินผลการเรียนของทุก
รายวิชามีความเหมาะสมและถูกต้อง โดยมีส่วนน้อยของบางรายวิชาที่ด าเนินการส่งรายงานเอกสารมคอ . 3 
มคอ. 4 มคอ. 5 และ มคอ. 6 ล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนดของหลักสูตร แต่อย่างไรก็ตามยังเป็นไปตามก าหนด
ในปฏิทินกิจกรรมส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และมคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอน) โดยส่วนใหญ่การประเมินผลการเรียนของแต่ละรายวิชามีความเหมาะสมและถูกต้อง  
(5-5.3-CH-13, 5-5.3-CH-14) 

ส าหรับการทวนสอบในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ด าเนินการทวนสอบทั้งสิ้น 8 รายวิชาซึ่งคิดเป็น
ร้อยละมากกว่า 30 ของวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 โดยมีทั้งรายวิชาเดิม (เพ่ือดูแนวโน้ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) และรายวิชาใหม่ ซึ่งผลการทวนสอบของทุกรายวิชาจะถูกน าเสนอคณะกรรมการ
หลักสูตรเพ่ือร่วมประชุมพิจารณา รับทราบ และรับรองผลการทวนสอบ รวมทั้งร่วมกันปรังปรุงพัฒนาต่อไป
จากผลการด าเนินการตามระบบกลไกทั้งหมด จะน าไปสู่ขั้นตอนการประชุมสรุปประเด็นต่างๆทั้งจุดแข็งและ
จุดอ่อนจากการด าเนินงานของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2564 โดยประเด็นที่เป็นจุดแข็งทางหลักสูตรจะ
ยังคงรักษาไว้ พร้อมทั้งหาแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับจุดแข็งของหลักสูตรให้เข้มแข็งมาก
ขึ้น ส่วนประเด็นที่เป็นจุดอ่อนจะต้องหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข จากนั้นน าข้อมูลประเด็นต่างๆมาจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2564 (เอกสาร มคอ. 7) ส าหรับการรายงานผลการ
ประเมินตนเอง (5-5.3-CH-8) 
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การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

หลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกันในการประชุม เพ่ือทบทวนระบบและกลไกการก ากับการจัดการเรียน
การสอนและประเมินหลักสูตร ที่ประชุมมีมติสรุปผลการประเมิน คือ รายวิชาอ่ืนๆของโครงสร้างหลักสูตรที่
อาจารย์ผู้สอนมิได้อยู่ในการก ากับดูแลของหลักสูตรสาขาวิชาเคมีนั้น ยังไม่พบการส่งผลการประเมินการเรียนรู้
ที่ไม่ถูกต้อง และปัญหาการส่งผลการประเมินผลการเรียนที่ล่าช้าเกิดน้อยลง โดยเฉพาะรายวิชาของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความล่าช้าบางส่วนที่เกิดขึ้นยังไม่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา เนื่องจาก
ระยะเวลาของความล่าช้าไม่เกิน 7 วัน โดยจากกระบวนการด าเนินงานรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นล าดับ
ขั้นและต่อเนื่อง ท าให้ในปีการศึกษา 2564 ทางคณะได้มีมาตรการบทลงโทษเกี่ยวกับการส่งผลการเรียนล่าช้า
อย่างชัดเจน เช่น การถูกประเมินตัดเงินเดือน เพ่ือด าเนินการกระตุ้นอาจารย์ผู้สอนให้ด าเนินการโดยด่วน เพ่ือ
เป็นการสร้างมาตรฐานและช่วยให้นักศึกษาได้รับโอกาสที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษามากข้ึน (5-5.3-CH-8) 

 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

จากการทบทวนระบบกลไก คณะกรรมการหลักสูตรร่วมประชุมก าหนดแนวปฏิบัติในการก ากับ
ติดตามการประเมินผล ทั้งในรายวิชาทางเคมี รายวิชาวิชาชีพครู และรายวิชาอ่ืนที่ได้จัดการเรียนการสอน
ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ป) โดยในสาขาวิชาเคมีนั้นให้อาจารย์ผู้สอน
ด าเนินการตามแนวปฏิบัติจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
คณะกรรมการระดับหลักสูตรยังคงเป็นผู้ก ากับติดตามการจัดท าเอกสาร มคอ. 5 รวมถึงก าหนดระยะเวลา 
วันที่ ในการจัดส่งต่อกรรมการหลักสูตรเพ่ือพิจารณา ส่วนรายวิชาที่อยู่นอกเหนือการก ากับติดตามของ
สาขาวิชาเคมีและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการหลักสูตรต้องจัดท าข้อมูลสถิติอาจารย์ผู้สอนและ
รายวิชาที่มีปัญหาบ่อยครั้งเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารผลการประเมินผลการศึกษา โดยในขั้นแรก ประธาน
หลักสูตรต้องด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความแจ้งการจัดส่งเอกสาร มคอ. 5 ต่ออาจารย์ผู้สอนนั้น และถ้ายัง
ไม่ได้รับเอกสาร มคอ. 5 ทางประธานหลักสูตรจะด าเนินการแจ้งต่อคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมกับข้อมูลสถิติเพ่ือแจ้งต่อคณะกรรมการวิชาการระดับคณะที่ รายวิชานั้น
สังกัดอยู่เพ่ือให้ใช้มาตรการระดับคณะนั้นก ากับการจัดส่งเอกสาร มคอ. 5 ทั้งนี้ตามระเบียบการประกาศจาก
มหาวิทยาลัยก็ได้มีการก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสาร มคอ. 5 รวมถึงการระบุความผิดและ
บทลงโทษไว้ด้วย และถ้าทางมหาวิทยาลัยก ากับอย่างเข้มงวดแล้วก็ควรจะเป็นผลให้เกิดการก ากับติดตามการ
ประเมินผลในเอกสาร มคอ. 5 เกิดข้ึนอย่างเป็นระบบและระเบียบอย่างเคร่งครัด (5-5.3-CH-8) 
 
สรุปผลการด าเนินงานที่ปรากฏเป็นรูปธรรม 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. นักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประเมินผลของ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ด้าน  
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2. รายวิชาส่วนใหญ่ที่เปิดสอนในหลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ที่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ด้าน  

3. หลักสูตรมีเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ด้านส าหรับรายวิชาที่
เปิดสอนในหลักสูตรที่มีความถูกต้องและเหมาะสม 

 
 
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. รายวิชาทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ถูกต้อง 

2. นักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับการประเมินผลการเรียนรู้อย่างถูกต้องตามแผนการประเมินใน มคอ. 3  
3. เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรมีความถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ 
4. อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 มีการด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่

ก าหนดไว้ใน มคอ.3  
การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) 

1. หลักสูตรมี มคอ.5 ที่มีข้อมูลครบถ้วนและครบทุกรายวิชาในปีการศึกษานั้น และมคอ.7 มีข้อมูลที่
ครบถ้วนและถูกต้อง 

2. หลักสูตรมีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตรได้อย่างเป็นระบบ
และถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประเมิน 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

5-5.3-CH-1 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 4  6 พฤษภาคม 2564 

5-5.3-CH-2 แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับการประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ  

5-5.3-CH-3 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 5  9 มิถุนายน 2564 

5-5.3-CH-4 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 8 24 สิงหาคม 2564 

5-5.3-CH-5 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 9 4 พฤศจิกายน 2564 

5-5.3-CH-6 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 8 24 สิงหาคม 2564 

5-5.3-CH-7 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 1  12 มกราคม 2565 

5-5.3-CH-8 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 2  4 เมษายน 2565 

5-5.3-CH-9 แนวปฏิบัติในการทวนสอบประจ าหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาเคมี 

5-5.3-CH-10 คู่มือการด าเนินการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ ประจ าปีการศึกษา 
2559 

5-5.3-CH-11 รายงานสรุปผลการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนประจ าปีการศกึษา 2564 
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ตัวบ่งชี  5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี  
รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ผลการด าเนินงาน  ดัชนีบ่งชี ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน

การประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวน การด าเนินงาน
ของหลักสูตร 

หลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลั ก สู ต ร วิ ท ย าศ า สตรบัณฑิ ต  ตลอด ปี
การศึกษา 2564 โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมครบ
ร้อยละ 100 ทุกครั้งการประชุม 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยจัดท า
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มคอ.1) และ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา ทั้งนี้หลักสูตรฯได้ผ่านการ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563 และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 16 
พฤษภาคม 2563 และส าหรับหลักสูตร
ปรับปรุง 2564 หลักสูตรฯได้ผ่านการเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
2/2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 18 
สิงหาคม 2564 

5-5.3-CH-12 ประกาศแนวปฏบิัติการจัดการเรยีนการสอนและประเมินผลทีเ่หมาะสมส าหรับการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค ์

5-5.3-CH-13 ประกาศก าหนดการส่งผลการเรียนส าหรับหารพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการวิชาการคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนท่ี 1/2564 และ มคอ. 5 และ มคอ. 6 

5-5.3-CH-14 ประกาศก าหนดการส่งผลการเรียนส าหรับการพิจารณาอนุมตัิโดยคณะกรรมการวิชาการคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนท่ี 2/2564 และ มคอ. 5 และ มคอ. 6 

5-5.3-CH-15 มคอ. 7  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ผลการด าเนินงาน  ดัชนีบ่งชี ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
3) มี ร า ยละ เอี ย ดของ รา ยวิ ช า  แล ะร ายละ เอี ยดขอ ง

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.

4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ

ทุกรายวิชา 

มีการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ครบทุก
รายวิชาก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
โดยใน 
หลักสูตรใหม่ 2563 
ภาคเรียนที่  1/2564 มีการจัดท า มคอ.3 
จ านวน 7 รายวิชา  (15 มิถุนายน 2564) 
ภาคเรียนที่ 2/2564 จ านวน 8 รายวิชา   
(9 พฤศจิกายน 2564)  
หลักสูตรปรับปรุง 2564 
ภาคเรียนที่  1/2564 มีการจัดท า มคอ.3 
จ านวน 8 รายวิชา  (15 มิถุนายน 2564) 
ภาคเรียนที่ 2/2564 จ านวน 7 รายวิชา   
(9 พฤศจิกายน 2564) 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6  ครบทุก
รายวิชาหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา โดยใน 
หลักสูตรใหม่ 2563 
ภาคเรียนที่  1/2563 มีการจัดท า มคอ.5 
จ านวน 7 รายวิชา (13 ธันวาคม 2564) 
 ภาคเรียนที่ 2/2563  มีการจัดท า มคอ.5 
จ านวน 8 รายวิชา (2 พฤษภาคม 2565) 
หลักสูตรปรับปรุง 2564 
ภาคเรียนที่  1/2563 มีการจัดท า มคอ.5 
จ านวน 8 รายวิชา (13 ธันวาคม 2564) 
 ภาคเรียนที่ 2/2563  มีการจัดท า มคอ.5 
จ านวน 7 รายวิชา (2 พฤษภาคม 2565) 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7  ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา (2 มิถุนายน 2565) 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย

มีรายวิชาที่เปิดท าการเรียนการสอนตลอดปี
การศึกษา 2564 ในหลักสูตร TQF โดย
สาขาวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของ
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ผลการด าเนินงาน  ดัชนีบ่งชี ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด

ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ทั้งนี้รายวิชาที่มีการ
ทวนสอบ คิดเป็นร้อยละ 25 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ

สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน

การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

ได้มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมา

วางแผนและด าเนินการในปีการศึกษา 2564 

(รายละเอียดระบตุามตัวบ่งชี้) 

8) อาจารย์ ใหม่  (ถ้ามี )  ทุกคน ได้รับการปฐมนิ เทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

ในหลักสูตรไม่มีอาจารย์ใหม ่

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 
1ครั้ง ครบทุกคน (รายละเอียดดังตัวบ่งชี้การ
บริหารอาจารย์ในหลักสูตร) 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อ

ป ี

จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ครบทุกคน 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

-  

(เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่และหลักสูตร
ปรับปรุงยงัไม่มนีักศึกษาปสีุดทา้ย) 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

-  

(เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่และหลักสูตร
ปรับปรุงยงัไม่มนีักศึกษาปสีุดทา้ย) 

13) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู

ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 ทุกคนเข้า
ร่วมทุกกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู ตาม
ก าหนด  

14) . มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงาน

วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 ทุกคนได้รับ
การจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาผ่านรายวิชา
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 รหัสวิชา 
1001802 

15) นักศึกษาที่ ส า เร็ จการศึกษาต้องผ่ านเกณฑ์ประ เมิน -  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ผลการด าเนินงาน  ดัชนีบ่งชี ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

 (เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่) 

รวมตัวบ่งชี ในปีนี  11 
จ านวนตัวบ่งชี ที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี ที่ 1-5 5 
ร้อยละของตัวบ่งชี ที่ 1-5 100 
จ านวนตัวบ่งชี ในปีนี ที่ด าเนินการผ่าน 11 
ร้อยละของตัวบ่งชี ทั งหมดในปีนี  100 
 

ผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งชี ที่ 5.4  =   
  

  
         = 100 % 

 
ผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งชี ที่ 5.4 
      ด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80  = 0                                   ด าเนินงานร้อยละ 80   =  3.50 

      ด าเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 = 4.00                               ด าเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 = 4.50 

     ด าเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 = 4.75                                ด าเนินงานร้อยละ 100   =  5.00 

 

 
 
 
 
 
คุณภาพของการสอน 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกต ิ มาตรการแก้ไข 

      

      

      

 
 

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

    

    ไม่มี 

ไม่มี 
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รายวิชาที่สอนเนื อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

     

     

     
 

 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

0020204 ชีวิตกับดนตรี 1/2564   ไม่มี 

0080103 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์ 1/2564   ไม่มี 

1001703 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับคร ู 1/2564   ไม่มี 

1161501 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจติวิญญาณ

ความเป็นคร ู  

1/2564   ไม่มี 

4221111 เคมีเบื้องต้น 1  1/2564   ไม่มี 

4221112 ความปลอดภยัเกี่ยวกบัสารเคมี  1/2564   -ลงรายละเอียดเชิง

ลึกมากเกีย่วกับ

มาตรฐาน ESPReLs 

-ฝึกการใช้เครื่องมือ 

Checklist และฝึก

การให้ข้อเสอแนะ 

4231105 ชีววิทยาพื้นฐาน  1/2564   ไม่มี 

4291601 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1/2564   ไม่มี 

0010208 ทักษะชีวิตและจริยธรรมในสังคมดิจิทัล 1/2564   ไม่มี 

0030308 ภูมิปัญญาเทคโนโลยีและนวตักรรมท้องถิ่น 1/2564   ไม่มี 

1122203 การพัฒนาหลักสูตร 1/2564   ไม่มี 

1142402 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 1/2564   ไม่มี 

4222204  เคมีอนินทรีย์ 1/2564   ไม่มี 

4222606  เคมีวิเคราะห์ 1/2564   ไม่มี 

4223737  เคมีอาหาร 1/2564   ไม่มี 

0030401 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน  1/2564   ไม่มี 

0080102 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่งานราชการและเชิง

ธุรกิจ  

1/2564   ไม่มี 

1001802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1  1/2564   ไม่มี 

ไม่มี 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
1111102 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 2/2564   ไม่มี 

1151107 จิตวิทยาส าหรับคร ู 2/2564   ไม่มี 

4211305 ฟิสิกส์พื้นฐาน  2/2564   ไม่มี 

4221113 เคมีเบื้องต้น 2  2/2564   ไม่มี 

4223729 พลังงานสีเขียว  2/2564   ไม่มี 

0040406 การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางเพศ 2/2564   ไม่มี 

0080104 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 2/2564   ไม่มี 

1002703 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับครู 2/2564   ไม่มี 

1002803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 2/2564   ไม่มี 

1122204 วิทยาการจัดการเรียนรู ้ 2/2564   ไม่มี 

4222307 เคมีอินทรีย์ 2/2564   ไม่มี 

4222726 การสอนดิจิตัลในเคมีศึกษา 2/2564   ไม่มี 

4222727 การสร้างส่ือและนวัตกรรมทางเคมี 2/2564   ไม่มี 
 

  

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม การมอบหมายงานให้นักศึกษาที่มีหัวข้อ
เดียวกันท าให้มีการคัดลอกรายงานของ
กลุ่มอื่น 

มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มโดยไม่ซ้ ากัน 
พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม กฎระเบียบ และข้อบงัคับต่างๆ
ของสังคม 

ความรู ้ การบรรยายติดต่อกันเปน็เวลานานท าให้
นักศึกษาขาดความกระตือรือร้นในการ
เรียน  

จัดการเรียนการสอนโดยให้มีการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย เชน่ การ
บรรยายร่วมกับอภิปราย การบรรยายระยะ
สั้นสลับกับการถาม-ตอบ และการท า
กิจกรรมกลุ่ม  

ทักษะทางปัญญา การจัดการเรียนการสอนแบบไม่กระตุ้น
ให้นักศึกษามีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้กับการประยุกต์ใช้ 

ฝึกให้ผู้เรียนทักษะด้านการคิดและการแก้ไข
ปัญหาทั้งระดบับุคคลและกลุ่ม 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ
รับผิดชอบ 

การจัดกลุ่มแบบสุ่มท าให้นักศึกษาบาง
กลุ่มมีปัญหาในงานที่ต้องรับผิดชอบ 
เนื่องจากสมาชิกบางคนไม่เข้าเรียน หรือ
เลิกเรียนโดยไม่บอกสมาชิกในกลุ่ม 

ใช้การเรียนการสอนที่หลายหลาย ส่งเสริม
กระบวนการเรียนแบบกลุ่มสัมพันธ์ เช่น ให้
นักศึกษาจับคู่ หรือรวมกลุ่มสามคนด้วย
ตนเองแล้วสุ่มรวมกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกใน
กลุ่มสามารถท างานได้อย่างราบรื่น 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก าหนดให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่ผู้เรียน
ขาดทักษะความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ค้นคว้า 

แนะน าค าศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ใน
เนื้อหาที่เก่ียวข้อง 

ด้านวิธีวทิยาการจัดการ
เรียนรู ้
 

กระตุ้นและสนับสนนุให้ผู้เรียนหม่ัน
ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายทั้งจากสื่อทุกรูปแบบหรือ
การเข้าร่วมงานประชุมวชิาการที่
เก่ียวข้องและน ามาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับศาสตร์ทางเคมี 

นักศึกษาน ามาทดลองสอนโดยมีอาจารย์ใน
หลักสูตรคอยให้ค าแนะน า 

 
 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร มี  ไม่มี   

จ านวนอาจารย์ใหม่ ……….……………….  

จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ……….………………. 

 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวน  

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ข่าย (node) 

และลูกข่าย (sub-node) ด้วยระบบ Online โดยใช้

โปรแกรม Zoom 

2 2 เพิ่มทักษะให้กับอาจารย์และ

เจ้าหน้าที่และสามารถนความ

รู้ไปจัดการเรียนการสอนในช้ัน

เรียนให้มีประสิทธิภาพและ

บุคลากรสายสนับสนุนเพิ่ม

ความรู้ในสายงาน 

จัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้หลักปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

เบื้องต้นของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์  โ รง เรียนตากฟ้ าวิชาประสิทธิ์  วันที่  25 

กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนตากฟ้า

วิชาประสิทธิ์ 

8 2 เพิ่มทักษะให้กับอาจารย์และ

เจ้าหน้าที่และสามารถนความ

รู้ไปจัดการเรียนการสอนในช้ัน

เรียนให้มีประสิทธิภาพและ

บุคลากรสายสนับสนุนเพิ่ม

ความรู้ในสายงาน 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวน  

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

จัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้หลักปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

เบื้องต้นของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัต วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2565 ณ อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

10 2 เพิ่มทักษะให้กับอาจารย์และ

เจ้าหน้าที่และสามารถนความ

รู้ไปจัดการเรียนการสอนในช้ัน

เรียนให้มีประสิทธิภาพและ

บุคลากรสายสนับสนุนเพิ่ม

ความรู้ในสายงาน 

เข้าร่วมประชุมประจ าปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการ คร้ังที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์  
2 3 เพิ่มทักษะให้กับอาจารย์เพื่อ

ส า ม า ร ถ น า ค ว า ม รู้ ไ ป
พัฒนาการจัดการเรียนการ
ส อ น ใ น ช้ั น เ รี ย น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพและบุคลากร
สายสนับสนุนเพิ่มความรู้ใน
สายงาน 

อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการจัดศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างาน Work-Intergrated learning (CWIE) 
รูปแบบออนไลน์ 

1  ส า ม า ร ถ น า ค ว า ม รู้ ไ ป
พัฒนาการจัดศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างานในหลักสูตร 

บริการวิชาการ เคมีสัมพันธ์ ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 16 
ธันวาคม 2564 

10 2 ส า ม า ร ถ น า ค ว า ม รู้ ไ ป
พัฒนาการจัดการเรียนการ
ส อ น ใ น ช้ั น เ รี ย น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิ์ผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

สื่อการเรียนรู้ ชุดเคมีย่อส่วนแบบ
มาตรฐาน ครุภัณฑ์และเครื่องมือ

อาจไม่บรรลุวัตถปุระสงค ์
ในการสร้างความหลากหลายในการ

-สร้างเครือข่ายและศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มการ
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เฉพาะทางบางรายการส าหรับ
น าไปประกอบการจัดการเรียนรู้
ระดับมัธยมปลาย ยังไม่เพียงพอ
หรือยังไม่พร้อมใช้งานไดบ้าง
รายการเนื่องจากอายุการใช้งาน 
และขาดอะไหล ่

ออกแบบอุปกรณ์การสอนเคมีย่อส่วน
และความช านาญและความเชีย่วชาญใน
การใช้เครื่องมือให้แก่นักศึกษา 

เรียนรู้แก่นักศึกษา 
-จัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดซื้อ
และซ่อมบ ารุง 
-น าเสนอปัญหาแก่ผู้บริหาร เพือ่ใช้
เป็นแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณสนบัสนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี  6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี  6.1.1 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้
เป้าหมายเชิงปริมาณ  

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เป็นไปตามแผน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
     - การวัดความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 คะแนนข้ึนไป 

     - หลักสูตรมีระบบในการด าเนินงานที่ดี เพื่อการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่

เหมาะสม 

 

ระบบและกลไก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีระบบการบริหารจัดการโดยประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง

ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่หลักสูตรฯ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
- ห้องเรียน โดยมหาวิทยาลัยฯ และศูนย์วิทยาศาสตร์ 
- ห้องปฏิบัติการ โดยมหาวิทยาลัยฯ และศูนย์วิทยาศาสตร์ 
- เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยฯ และศูนย์วิทยาศาสตร์ 
- ห้องสมุดประจ าหลักสูตร โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- การบริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เนตโดยส านักวิทยบริการฯ 
- ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ โดยศูนย์ส านักวิทยบริการฯ 
- ที่พักของนักศึกษา การจัดการด้านอาหาร และสถานกีฬา โดยส่วนกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์วิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกในการเช่ือมโยงการสนับสนุนสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกับหลักสูตรฯ โดยใช้กระบวนการ PDCA เป็นพื้นฐาน 
หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกระบบการด าเนินงานของสาขาวิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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การด าเนินการตามระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรด าเนินการตามระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปี
การศึกษา 2564 โดยมอบหมายให้อาจารย์แต่ละท่านส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2564 โดยอ้างอิงจาก
รายวิชาที่รับผิดชอบและแจ้งในที่ประชุมเพื่อด าเนินการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการสอนที่ช ารุดหรือไม่เพียงพอโดยใช้
งบประมาณเบื้องต้นจากงบประมาณที่หลักสูตรได้รับการจัดสรร หางบประมาณของหลักสูตรไม่เพียงพอ คณะกรรมการ
หลักสูตรจะด าเนินการโดยใช้งบประมาณที่ทางมหาวิทยาลัย/คณะ/ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา
สามารถใช้เพื่อการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม นอกจากน้ีหลักสูตรได้ตรวจสอบความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้
พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน โดยปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้รับการจัดสรรในเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยแบ่ง
ออกตามตามประเภทดังนี้ 
 

(1) วัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน 77,308 บาท 
(2) การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 40,000 บาท 

 

          นอกจากน้ีหลักสูตรยังได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรการเรียนรู้ ได้แก่ ต ารา วารสาร และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ โดย
ศูนย์ส านักวิทยบริการฯ  
 เนื่องจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เคมี ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและได้ผ่านการอนุมัติจากคุรุสภาให้
สามารถจัดการเรียนการสอนได้เป็นปีแรก ดังนั้น หลักสูตรได้น าผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
มารวบรวมเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการสอน ท้ังนี้ ปีงบประมาณ 2564 
หลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณใกล้เคียงเมื่อเทียบกับปี  2563 เนื่องจากงบประมาณในภาพรวมและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยลดลง แต่ในปีงบประมาณที่ผ่านมา หลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบลงทุนในเรื่องของอาคารสอน
พร้อมอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประกอบ ท าให้หลักสูตรมีอุปกรณ์พื้นฐานและครุภัณฑ์ต่าง ๆ รองรับการเปิดสอนในปีที่ 1 และปีที่ 2 
นอกจากนี้หลักสูตรยังเพิ่มช่องทางการในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ หรือการปรับปรุงห้องปฏิบัติการผ่านโครงการอื่น ๆ ท่ี
นอกเหนือจากเงินสนับสนุนของมหาวิทยาลัย คือ งบประมาณสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวข้องกับการก าจัดของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ จ านวน 30,000 บาท   
 
การประเมินระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา คณะกรรมการหลักสูตรร่วมประชุมเพื่อสอบถามปัญหาหรือปรึกษาแนวทางสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ของปีงบประมาณที่ผ่านมา และด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพและ

ปริมาณของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยของอาจารย์เท่ากับ 4.20 และคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาเท่ากับ 

4.26 ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี 

 

 

 

 

การปรับปรุงระบบและกลไกสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
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คณะกรรมการหลักสูตรน าผลการประเมินระบบและกลไกเรื่องการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ
เคมีจ านวน 2 ห้อง ณ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี ซึ่งทางหลักสูตรได้มีการทบทวนและประเมินว่าวัสดุวิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์
ประกอบมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน พร้อมท้ังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์จัดท าคู่มือการใช้งานและ
เอกสารเกี่ยวกับการใช้งานและเข้าร่วมอบรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย เช่น โครงการอบรมการจ าแนกของ
เสียอันตรายในห้องปฏิบัติการที่ไม่ระบุประเภท โครงการมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ESPReL) โครงการเตรียม
ปรับปรุงข้อมูลประกอบท่ีจ าเป็นต่อการออกแบบหรือการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ โครงการใช้ประโยชร์ของข้อมูลสารเคมีและ
ความปลอดภัย (SDS) หลักการพิษวิทยากับงานความปลอดภัย การประเมินและบริหารความเสี่ยง การอบรมการใช้โปรแกรม 
WASTE TRACK การอบรมวิทยากรความปลอดภัยให้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน การใช้ประโยชน์จากข้อมูล
สารเคมีและของเสียเพื่อลดของเสียในห้องปฏิบัติการ และการถอดบทเรียนด้านความปลอดภัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
 
ตัวบ่งชี  6.1.2 จ านวนสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
ตัวอย่างเป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  

- จ านวนสิ่งสนับสนุนหลักท่ีจ าเป็นของรายวิชาในหลักสูตรเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

-    สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความพร้อมและอยู่ในสภาพที่ใช้ไดส้ าหรบัการเรยีนการสอนและงานวิจยั 
 

ระบบและกลไกในการจัดการจ านวนสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
คณะกรรมการมีการประชุมหลักสูตรเพื่อส ารวจจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน

แต่ละรายวิชา รวมถึงจ านวนทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ครุภัณฑ์ ให้เหมาะสมต่อการจัด
การศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที ่1 และ 2 โดยอ้างอิงระบบและกลไกจากแผนภาพในตัวช้ีวัด 6.1.1  

เพื่อให้มีการด าเนินการตามกระบวนการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยมีการประชุมเพื่อติดตามผลการทุกไตรมาส 
และจะมีการติดตามผลการด าเนินการโดย คณะกรรมการบริหารความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อติดตามเร่งรัดการ
ด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ  นอกจากนั้นแล้วหลักสูตรจะด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร  
ในด้านต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาร่วมท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อน และก าหนด
มาตรการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป จากนั้น ข้อมูลดังกล่าวจะถูกรายงานให้ สาขาวิชาทราบ เพื่อเป็นการสอบทาน
ข้อมูลและใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
การด าเนินการตามระบบและกลไกสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 

หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการจัดการจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีการจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการซื้อวัสดุพื้นฐาน ได้แก่ วัสดุส านักงาน อุปกรณ์เครื่องแก้วพื้นฐาน และสารเคมีที่ใช้ในรายวิชาปฏิบัติการ พร้อมกับ
หลักสูตรได้ตรวจสอบความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมถึงการซ่อมบ ารุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์โดยมอบหมายให้
นักวิทยาศาสตร์เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน   

 
 
การประเมินระบบและกลไกสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
1. เมื่อเสรจ็สิ้นภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 คณะกรรมการหลักสตูรร่วมประชุมเพื่อสอบถามปญัหาเรื่องแนวทางสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยมมีติที่ประชุมว่าแนวปฏิบตัิของหลักสูตรควรเพิ่มในเรื่องของความพร้อมในการใช้
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สารเคมี ในกรณีที่สารเคมีบางชนดิมีจ ากัด เนื่องจาก มีการจดัการเรียนการสอนของหลักสตูรที่ศูนย์การศึกษา ย่านมัทรี ซึ่งท า
ให้บางรายวิชาที่มีส่วนของปฏิบัตกิารต้องมีการเคลื่อนยา้ยสารเคมบีางชนิด   

2. ผลส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพและจ านวนของสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้พบว่า 

ระดับความพึงพอใจของอาจารย์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาเท่ากับ 4.26 ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี 

 
การปรับปรุงระบบและกลไกสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 

หลักสูตรน าผลการประเมินระบบและกลไกเรื่องการจัดหาสารเคมีที่จ าเป็นต่อรายวิชาปฏิบัติการ โดยทางหลักสูตรได้
ด าเนินการรวบรวมรายชื่อของสารเคมี และจัดล าดับความส าคัญ จากนั้นมีการจัดสรรงบประมาณจากสาขาเพื่อให้หลักสูตรมี
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนต่อไป  
 
ตัวบ่งชี  6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศกึษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนนุการ
เรียนรู้ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  

- นักศึกษาและอาจารย์ทุกคนที่ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
- การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนที่ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่

น้อยกว่า 3.00 คะแนน 

ระบบและกลไก/กระบวนการ 
ระบบและกลไกการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้หลักสูตรมี

ระบบและกลไกการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังน้ี  

1. คณะกรรมการมีการประชุมหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่การวางแผนปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ตรงตามความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์มาก

ยิ่งข้ึน  

2. หัวหน้าสาขาวิชาน าข้อมูลความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อรับการจัดสรร

งบประมาณ 

3. คณะจัดท างบประมาณตามที่สาขาวิชาเสนอ เพื่อรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

3. คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยได้รับงบประมาณที่อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

4. คณะกรรมการร่วมประชุมเพื่อจัดท าแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็น โดยพิจารณาการจัดล าดับสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ที่จ าเป็น 

5. คณะกรรมการหลักสูตรด าเนินการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษาเพื่อน าผลการ

ประเมินไปปรับปรุงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในรอบปีงบประมาณถัดไป 

 
การด าเนินการ 

เพื่อให้มีการด าเนินการตามกระบวนการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยมีการประชุมเพื่อติดตามผลการทุกไตรมาส และ
จะมีการติดตามผลการด าเนินการโดย คณะกรรมการบริหารความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อติดต ามเร่งรัดการ
ด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ   
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ผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก 

คณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการจัดท าสรุปสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย               
ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับคุณสมบัติของบัณฑิตหลักสูตร แสดงดัง
ตารางที่  1  
 
ตารางที่ 1 รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

 
รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณที่ด าเนินการจัดหา 

2560 2561 2562 
เครื่องเขย่าสาร  √   
เตาไฟฟ้าเดี่ยว √   
เครื่องช่ังดิจิตอล  √  
เครื่องดูดจ่ายสารอัตโนมัติ  √  
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง   √ 
Emergency Shower   √ 
ตู้ดูดควัน   √ 
ตู้อบลมร้อน   √ 
เครื่องวัดมัลติมิเตอร์   √ 
เครื่องช่ังดิจิตอล   √ 
เครื่องวัดค่าการน าไฟฟ้า   √ 
เครื่องท าน้ าแข็ง   √ 
เครื่องดูดจ่ายสารละลาย   √ 
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง   √ 
อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ   √ 
ตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ   √ 
เครื่องให้ความร้อนพร้อมกวนสารละลาย   √ 

 
คณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการจัดท าแผนความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้รับการสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัย ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับคุณสมบัติของบัณฑิตหลกัสตูร 
แสดงดังตารางที่  2  
ตารางที่ 2 รายการครุภัณฑ์ที่มีการท าแผนส ารวจความต้องการด าเนินงานโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาเคมีหลักสูตร 
วทบ.เคมี และ คบ.เคมี 

 
รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณที่ด าเนินการจัดหา 

2563 2564 2565 
อินฟาเรดสเปกโทรโฟโตเมตรี √   
เครื่องวัดขนาดอนุภาค  √  
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เครื่องบอมคาลอรีมิเตอร์  √  
เครื่องลิควิคโครมาโทกราฟี   √ 

 
โดยภาพรวม พบว่าหลักสูตรได้ด าเนินการจัดหาวัสดุหมวดสารเคมีและครุภัณฑ์ได้ครบถ้วนทุกรายวิชา และได้

ด าเนินการสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาภายในหลักสูตร พบว่ามีคะแนนความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เท่ากับปีการศึกษา 2563  คือ 4.26 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด 19 ที่นักศึกษาและคณาจารย์ไม่สามารถเข้า
มาท าการเรียนการสอนในพื้นที่ได้เต็มที่ ส่วนการประเมินความพึงพอใจในด้านความพร้อมทางกายภาพ และการจัดพื้นที่ 
สถานท่ีในการพบปะ มีคะแนนประเมินเท่ากับ 4.18 และ 4.16 ตามล าดับ นอกจากน้ี คณะกรรมการหลักสูตรได้ประชุมเตรียม
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบออนไซด์และออนไลน์ เพื่อให้พร้อมรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 
โดยให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยประเมินสถานการณ์โรค
ระบาดควบคู่กัน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่  

ในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น หลักสูตรได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาร่วม
ท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อน และก าหนดมาตรการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป จากนั้น 
ข้อมูลดังกล่าวจะถูกรายงานให้ สาขาวิชาทราบ เพื่อเป็นการสอบทานข้อมูลและใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยคะแนนความพึงพอใจดังนี้  

 
หัวข้อ ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

จ านวนและคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.26 4.26 
ความพร้อมทางกายภาพ 4.15 4.18 
การจัดพื้นที่ สถานท่ีในการพบปะ 4.00 4.16 

 
การประเมินการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 คณะกรรมการร่วมประชุมเพื่อสอบถามปัญหาหรือปรึกษาแนวทางสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยมีมติที่ประชุมว่าแนวปฏิบัติของโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
แนวปฏิบัติที่ดีอยู่แล้วและเหมาะสมที่จะใช้ต่อในปีการศึกษา 2565 โดยควรเพิ่มประเด็นเรื่องการบูรณาการเรียนการสอนต่อ
วิจัย และศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษามีองค์ความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป  
 
 
 
การปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาปรับปรุงโดยจาก
ข้อเสนอแนะพบว่า เครื่องมือวิทยาศาสตร์บางเครื่องมีคู่มือการใช้งานท่ีค่อนข้างซับซ้อนเข้าใจยาก หลักสูตรจึงได้มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ประจ าวิชาเป็นผู้ปรับปรุงคู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการและคู่มือการใช้งานเครื่องมือ
วิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อใช้ในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
 
การวางแผนด าเนินการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2564 

หลักสูตรได้เข้าร่วมประชุมเรื่องการเสนอของบประมาณในส่วนของงบลงทุน เพื่อรองรับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
ในการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ ภายใต้การด าเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยี โดยการเสนอเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างานข้างต้น ในส่วนของหลักสูตรได้เป็นด าเนินการขอ
งบประมาณเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ    

นอกจากนี้คณะกรรมการหลักสูตรได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไซด์ หรือออนไลน์ 
เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ในปีการศึกษา 2565 โดยให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านเตรียมความพร้อมในการใช้
ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของโปรแกรม  Google Hangouts Meet โปรแกรม Zoom 
โปรแกรม Microsoft Teams ตามความเหมาะสมต่อไป 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
6-6.1-CH-1  
 

รายชื่อคณะกรรมการเตรยีมความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์
การประเมินความพึงพอใจ 

6-6.1-CH-2  
 

รายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2564 

6-6.1-CH-3  รายการตรวจสอบสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้และสถานะของเครื่องมือ 
6-6.1-CH-4  แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
1. ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมนิ ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร 

   

   

2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา  
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีที่ส ารวจ)  
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- เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ปี 2563 และปรับปรุงปี 2564 จึงยังไม่มีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

  

 
 

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

- เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ปี 2563 และปรับปรุงปี 2564 จึงยังไม่มีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

กระบวนการประเมิน แบบสอบถาม  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
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หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี)                                  

ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี)                                  

ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
                           - การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สภาวะเศรษฐกิจ 
ค่านิยมของสังคม 

 
หมวดที่ 8 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลาที่
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
 - การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยคุรุสภา  

2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิ์ผลรายวิชาฯ) 

       - เตรียมการส าหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อให้ได้สาระความรู้เทียบเท่ากับการจัดการเรียนการ

สอนแบบในห้องเรียน เมื่อยังอยู่ในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหรือไม่ปกติ 

            - ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
 - ควรมีมาตรการส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนท าผลงานทางวิชาการ 
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สรุปผลการประเมินตนเอง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ของ สกอ. 
ชนิด 
ตัว
บ่งชี  

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

 

คะแนนที่ได้ 
เอกสาร/

หลักฐานอ้างอิง 
 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
1.1 การบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยสกอ.  ผ่าน  

 ไม่ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ O  N/A 

2.2 ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี O   N/A 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 2 - 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา P  3 คะแนน 
3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา P  3 คะแนน 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา O  2 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 3 2.67 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2 อาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ P  3 คะแนน 
4.2 คุณภาพอาจารย์  I  4.66 คะแนน 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก I ร้อยละ 60      5 คะแนน 
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ I ร้อยละ 60     5  คะแนน 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร I ร้อยละ 28 4 คะแนน 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ O  3 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 4 3.55 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร P  3 คะแนน 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน P  3 คะแนน 
5.3 การประเมินผูเ้รียน P  3 คะแนน 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ O  5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 5   3.5 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ P  3 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 6 3 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี  35.66/11 = 3.24 คะแนน 
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