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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มี
ผลการด าเนินงานใน ปีการศึกษา 2557 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง (2.96 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี 
(องค์ประกอบที่ 2 และ 4) มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 5 และ 6) 
และมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับน้อย (องค์ประกอบที่ 2) 
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 3.87 ดี 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 2 น้อย 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 3.22 ดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 3 ปานกลาง 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 3 ปานกลาง 1 ตัวบ่งชี้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.96 ปานกลาง 13 ตัวบ่งชี้ 

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 

1. ควรเพิ่มผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ค าน า 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีก่อให้เกิดคุณภาพด้านหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายเพื่อการขับเคลื่อนหลักสูตรให้มีมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ได้รายงานผลการด าเนินงานตามสภาพจริง และมี

ความมุ่งม่ันที่จะพัฒนาการด าเนินงานให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

ในการด าเนินงานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากบุคลากรของ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเตรียมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 

 

 

 

 

 (อาจารย์กาญจนา พานิชการ) 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 
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สารบัญ 
 

ส่วนที่ หน้า 

1. ส่วนน า  

    ชื่อหลักสูตร 5 

    วัตถุประสงค์หลักสูตร 5 
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ส่วนน า 
 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย     : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Statistics 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  
ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รหัสหลักสูตร  
 20085501 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านสถิติ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ และมี
ความสามารถศึกษา ค้นคว้า และวิจัย เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้อย่างมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
 2. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นนักสถิติในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตร การแพทย์ การศึกษา  และ
อ่ืน ๆ 
 3. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม และจริยธรรม 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
 1. บัณฑิตมีความรู้ทางด้านสถิติ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ และมีความสามารถ
ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้อย่างมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 2. เป็นนักสถิติที่มีความเชี่ยวชาญในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตร การแพทย์ การศึกษา และ
อ่ืน ๆ 
 3. บัณฑิตมีคุณธรรม และจริยธรรม 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
นายอภิชัย  บวรกิติวงศ์* นางสาวกาญจนา  พานิชการ* เกษียณอายุราชการก่อนก าหนด 

ปี 2555 
นางสาวอรพินท์  เจียระพงษ์ นางสาวชุติวรรณ  เพ็ญเพียร* เกษียณอายุราชการ ปี 2555 
นางสาวชุติวรรณ  เพ็ญเพียร* นางรวีวรรณ  งามสันติกุล*  
นางสาวกาญจนา  พานิชการ นางสาวสุกัญญา  อินทรภักดิ์  
นางรวีวรรณ  งามสันติกุล* นางสาวศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์  

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา  
1 นางสาวกาญจนา  พานิชการ* อาจารย์ วท.บ.(สถิติ)  

สต.ม.(สถิติ)   
M.S.(Operations Research)  

2 นางสาวชุติวรรณ  เพ็ญเพียร* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ.(สถิติ) 
สต.ม.(สถิติ) 

3 นางรวีวรรณ  งามสันติกุล* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.บ.(คณิตศาสตร์)  
สต.ม.(สถิติ) 

4 นางสาวศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
พบ.ม. (สถิติประยุกต์) สาขา
คอมพิวเตอร์ศาสตร์ 
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) 

5 นางสาวสุกัญญา  อินทรภักดิ์ อาจารย์ วท.บ.(คณิตศาสตร์)  
วท.ม. (สถิติประยุกต์) 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

จ านวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ปีการศึกษา 2557 
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 (B.Sc.Stat_57_ส่วนน า_1)) 

สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม 

สถิติ 24* คน 21 คน 18 คน 30 คน 1 คน 94 คน 
  * ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2557 (B.Sc.Stat_57_ส่วนน า_2) และรายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 1 วท.บ.(สถิติ) (B.Sc.Stat_57_ส่วนน า_3) 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Stat_57_ส่วนน า_1 สรุปจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2557 ส ารวจวันที่ 18 
พฤษภาคม 2558  

B.Sc.Stat_57_ส่วนน า_2 สรุปจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2557 ส ารวจวันที่ 12 
ธันวาคม 2557  

B.Sc.Stat_57_ส่วนน า_3 รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษา 1/2557 จาก บันทึกข้อความ เรื่องขอ
ความอนุเคราะห์ขอใบ ปพ.1(ม.6)  
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมิน 

 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  
 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาจ านวน 5 คน ดังนี้ 

1. นางสาวกาญจนา  พานิชการ* 
2. นางสาวชุติวรรณ  เพ็ญเพียร* 
3. นางรวีวรรณ  งามสันติกุล* 
4. นางสาวศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์ 
5. นางสาวสุกัญญา  อินทรภักดิ์ 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

B.Sc.Stat_57_1.1_1 
B.Sc.Stat_57_1.1_2 

และ  
B.Sc.Stat_57_1.1_3 

 
 
 
 
 
 
 

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถิติ มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน 1 คน 
2. คุณวุฒิระดับปริญญาโท จ านวน 4 คน  และ 
3. ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน 3 

คน 
อีกท้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงกับ
สาขาหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 4 
คน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด 

B.Sc.Stat_57_1.1_3 
และ  

B.Sc.Stat_57_1.1_4 
 
 
 
 
 

11.การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ เป็น
หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2554 และเริ่มใช้ปีการศึกษา 
2555 ซึ่งจะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรใน พ .ศ . 
2559 ปัจจุบันมีนิสิตก าลังศึกษาในชั้นปีที่ 1-3 

B.Sc.Stat_57_1.1_5 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
12.การด าเนินงานให้
เป็นไปตาม ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มีการ
ด าเนินการครบทุกตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5  
    1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมจ านวน 12 ครั้งในปีการศึกษา 
2557 เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน  
    2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มี
รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
   3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มี
รายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 ในภาค
การศึกษาที่ 1/2557 จ านวน 18 วิชา และ 19 วิชา ใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา  
   4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ได้
จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ 
มคอ. 5 ในภาคการศึกษาท่ี 1/2557 จ านวน 18 วิชา 
และ 19 วิชา ในภาคการศึกษาท่ี 2/2557 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 2557 ครบทุกรายวิชา  
   5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มีการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 2557 

 
 
1. B.Sc.Stat_57_1.1_6 
 
 
2. B.Sc.Stat_57_1.1_5 
 
 
3. B.Sc.Stat_57_1.1_7 
 
 
 
 
4. B.Sc.Stat_57_1.1_8 
 
 
 
 
5. B.Sc.Stat_57_1.1_9 

 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  “ผ่าน” ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Stat_57_1.1_1 รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรใน มคอ. 2 ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ   
B.Sc.Stat_57_1.1_2 สมอ. 08 ฉบับที่ สกอ. รับทราบเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2557 
B.Sc.Stat_57_1.1_3 สมอ. 08 ฉบับที่ สกอ. รับทราบเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2558 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Stat_57_1.1_4 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
B.Sc.Stat_57_1.1_5 เล่มหลักสูตร (มคอ. 2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ   
B.Sc.Stat_57_1.1_6 รายงานการประชุม คณะกรรมบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  
B.Sc.Stat_57_1.1_7 รายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2557 (มคอ. 3) 
B.Sc.Stat_57_1.1_8 ผลการด าเนินงานของรายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2557  (มคอ. 5) 
B.Sc.Stat_57_1.1_9 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557 (มคอ. 7) 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งช้ีที่   ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.95 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

3.80 ดี 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบท่ี 2 3.87 ดี 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์   

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3.95 มีคุณภาพ ดี 

เกณฑ์การประเมิน   
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

สูตรการค านวณ  
 
  คะแนนที่ได้ =   
 
 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา 
ในปีการศึกษา  2556 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  5 ด้าน คือ  
(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส ารวจ
จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ผลการส ารวจเป็นดังนี้ 

- มีจ านวนบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ที่ส าเร็จการศึกษารวม  28 คน 
โดยได้รับแบบส ารวจ จากผู้ใช้บัณฑิต กลับมาจ านวน  7 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ  25 จากจ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ เฉลี่ยเท่ากับ 3.95 (B.Sc.Stat_57_2.1_1) 

 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
27.68 7 3.95 3.95  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 
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ข้อมูลประกอบการค านวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 

ล าดับ
ที่ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

เฉลี่ย  

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  คน 28 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน 7 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน 3.95 

  (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 4.23 

  (2) ด้านความรู้  คะแนน 3.91 

  (3) ด้านทักษะทางปัญญา  คะแนน 3.89 

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  คะแนน 4.09 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คะแนน 3.66 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา  

ร้อยละ 25 

*ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2558 
 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Stat_57_2.1_1 ผลส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต หรือสถาบันที่รับ
บัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557 (บัณฑิตจบรุ่นปีการศึกษา 2556) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3.80 มีคุณภาพดี 

เกณฑ์การประเมิน    
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
สูตรการค านวณ  

1. ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 
 
 
  
การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานท าแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงานมาพิจารณา  

2.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้   =      
 

หมายเหตุ  :  จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา  

ผลการด าเนินงาน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ส ารวจการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2556 โดยใช้การส ารวจด้วยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ผ่านระบบการ
ลงทะเบียนรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ  จ านวน 28 คน พบว่า มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 27 คน คิดเป็นร้อยละ 96.43 ของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จ านวน 19 
คน จากจ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารว จโดยไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของ
ตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้วที่ไม่ได้เปลี่ยนงานใหม่ ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบทและผู้
ที่เกณฑ์ทหาร จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 76 ซึ่งเท่ากับ 3.80 คะแนน 

    จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

                         จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
X 100 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
100 

X 5 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
19 25 76 3.80 คะแนน 

 

ข้อมูลประกอบการค านวณภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  

ล าดับ
ที่ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ 76 
1 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คน 28 
2 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า   คน 27 
3 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 
คน 19 

4 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน  
5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน  
6 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้

ประจ าอยู่แล้ว 
คน  

7 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 2 
8 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท คน  
9 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน  
10 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  
ค่าเฉลี่ย  

11 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า  
(อย่างน้อยร้อยละ 70) 

ร้อยละ 96.43 

*ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Stat_57_2.2_1 รายงานสรุปภาวะการมีงานท า ประจ าปีการศึกษา 2557 (บัณฑิตจบรุ่นปี

การศึกษา 2556) 
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องค์ประกอบที่ 3 นิสิต  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งช้ีที่   
ผลการประเมินตนเอง ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนิสิต  2    น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  2    น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต  2    น้อย 
ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบท่ี 3             2 น้อย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนิสิต  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพ ปานกลาง 

ผลการด าเนินงาน   

- การรับนิสิต 

ระบบและกลไก
การรับนิสิต 

 

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
4 ปี มีระบบและกลไกการรับนิสิตตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามแผนผังที่ 1 
ระบบการรับนิสิต ดังนี้ 
   1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาแผนการรับนิสิตตาม มคอ. 2 
(B.Sc.Stat_57_3.1_1) ก าหนดจ านวนนิสิตสอบตรง และระบบกลาง (Admissions)  
ส าหรับการรับแบบสอบตรง มีการก าหนดคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะของผู้มี
สิทธิ์สมัครหลักสูตรสถิติ เกณฑ์การตัดสินผลการสอบข้อเขียน โดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  
   2. หลังจากผ่านขั้นตอนการรับสมัครและสอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัยแล้ว  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะตัดสินผลการสอบข้อเขียน ก าหนดจ านวนผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ จากนั้นสัมภาษณ์โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่หลักสูตรเสนอแต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลัย 
   3. หลังจากมหาวิทยาลัยรับรายงานตัวแล้ว หลักสูตรจะได้ยอดนิสิตรับตรงที่มา
รายงานตัวเพ่ือน ามาพิจารณาปรับเพ่ิมจ านวนรับแบบระบบกลาง (Admissions) จาก
ที่ก าหนดไว้แต่แรกเพ่ือให้นิสิตเต็มแผนรับ 
   4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนดคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์
สมัครหลักสูตรสถิติ รายวิชาที่ยื่นคะแนนสอบ 
   5. หลังจากผ่านขั้นตอนการรับสมัครและยื่นคะแนนของสกอ .แล้ว  อาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่หลักสูตรเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์โดยมหาวิทยาลัยจะ
สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และรับรายงานตัวโดยมหาวิทยาลัย  
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แผนผังที่ 1 ระบบการรับนิสิต 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ 

      
70%                  

                     /               / 
                              

 Admission         100%          
GPAX, GAT, PAT1, PAT2

                          

               

            

           

                                 

    70% 
               

            

                                                       
                                                          

                                               
                                                             

                                        

                                   
                                              

              

       70% 

 

- มิ.ย. 2556/ อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

 

- มิ.ย. 2556/ อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

 

- พ.ย. 2556/ อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

- พ.ย. 2556/ อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

- ธ.ค. 2556/ 

มหาวิทยาลัย 

- ก.ค. 2557/ อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

- ก.ค. 2557/ อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

- มิ.ย. – ส.ค. 2557/ 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ

มหาวิทยาลัย 

- ส.ค. 2557/ อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

- ม.ค. 2558/ อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
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การด าเนินการรับนิสิต 

 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ก าหนดจ านวนรับนิสิตตาม
แผนการรับนิสิตใน มคอ.2 จ านวน 30 คน ทางหลักสูตรรับนิสิตจ านวนน้อย
เนื่องจากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพียง 4 คน ที่มีวุฒิตรงกับหลักสูตร 
      ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรได้ด าเนินการรับนิสิตตามระบบและกลไก
ดังนี้ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มีการรับนิสิตเข้าศึกษา 4 
โครงการคือ โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
(Admissions) โครงการการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับ
ปริญญาตรี(สอบตรง) โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะ
วิทยาศาสตร์ และโครงการ “คัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ” ส าหรับคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครระบบกลาง(Admissions) 
เป็นไปตามมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  โครงการการรับสมัครบุคคล
เพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีที่เหลืออีก 3 โครงการเป็น
โครงการรับตรงของมหาวิทยาลัย  คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามมติที่ประชุมของ
มหาวิทยาลัย  ส่วนคุณสมบัติเฉพาะและน้ าหนักคะแนนเป็นไปตามมติที่ประชุม
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแล้วน ามติเสนอไปยังมหาวิทยาลัย 
       จากการประกาศรับสมัครและด าเนินงานโดยมหาวิทยาลัย และ สกอ. 
ส่งผลดังนี้ 
         (1) เกณฑ์การรับนิสิตที่มหาวิทยาลัย และสกอ. ประกาศรับสะท้อน
คุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน และสอดคล้องกับระดับของ
หลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร  เนื่องจากนิสิตหลักสูตรสถิติเป็นนิสิตหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตต้องใช้ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐานจึง
ประกาศรับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์เข้าศึกษา แต่เนื่องจาก
นักเรียนสายนี้ให้ความนิยมกับการเลือกเรียนสายอาชีพและเลือกสถาบันตาม
ความนิยม ท าให้กลุ่มเป้าหมายมีผลการเรียนในระดับปานกลาง แต่หลักสูตร
สามารถผลิตบัณฑิตกลุ่มนี้ได้ในระดับดี สามารถส าเร็จการศึกษาและมีงานท าได้
ในอัตราที่สูง 
        (2) เกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือ
หรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และ
เป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียนเนื่องจากเป็นการด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย 
และสกอ. 
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จากกระบวนการรับนิสิตที่มีมาตรฐานท าให้นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลัก 
สูตรมีคุณสมบัติ และศักยภาพในการเรียนจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่

หลักสูตรก าหนด  มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พ้ืนฐาน และ/หรือประสบการณ์ท่ี

จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและ

จิต มีเวลาเรียนเพียงพอ เนื่องจากเป็นนิสิตเต็มเวลาและส่วนใหญ่ครอบครัว

สามารถรับภาระค่าเล่าเรียนได้ 

การประเมินการรับนิสิต  

 
         จากการวิเคราะห์สถิติการรับนิสิต ประกอบกับการก าหนดสัดส่วนการรับ
นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์หลายปีที่ผ่านมาพบว่า นิสิตที่รับเข้าศึกษาทั้งสอบตรง 
และระบบกลาง (Admissions) ลาออกเป็นจ านวนมาก โดยนิสิตให้เหตุผลว่าไป
เรียนสถาบันอื่นในสาขาที่สนใจมากกว่าสาขาวิชาสถิติ ท าให้แต่ละปีมีจ านวน
นิสิตไม่เต็มตามแผนรับจ านวน 30 คน ตามที่ระบุใน มคอ. 2  ในปีการศึกษา 
2557 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  จึงมีมติให้รับนิสิตแบบสอบตรง 70% และระบบ
กลาง (Admissions) 30% 
 ส าหรับโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ 
และโครงการ “คัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 
จากสถิติที่ผ่านมาเป็นเวลาหลายปีพบว่า นักเรียนไม่ให้ความสนใจสมัครเข้า
ศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร  จึงไม่ให้น้ าหนักจ านวนรับทั้งสองโครงการนี้ แต่
หลักสูตร  ยังคงให้ความร่วมมือกับคณะ และมหาวิทยาลัยในการรับนิสิตเข้า
ศึกษา ถ้านักเรียนสนใจและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเพ่ือเพ่ิมจ านวนนิสิต 
(ถ้ามี) ให้เต็มตามแผนรับ 30 คน  
        ส่วนการรับนิสิตหลังระบบกลาง (Admissions) อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มีมติไม่รับนิสิตเพ่ิม โดยมีการพิจารณาจากข้อมูลในอดีตท่ีเคยรับนิสิตหลังระบบ
กลาง (Admissions) เข้าศึกษา และเก็บข้อมูลนิสิตกลุ่มนี้จนจบการศึกษาพบว่า 
นิสิตหลายคนมีพ้ืนฐานความรู้เดิมไม่เพียงพอท าให้มีปัญหาการเรียนในวิชาเอก 
และส่งผลให้ไม่จบตามแผนการเรียน  
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ข้อมูลการรับนิสิตปีการศึกษา 2557 สรุปได้ดังนี้   

โครงการรับนิสิต เกณฑ์การรับนิสิตของหลักสูตรสถิติ แผนการรับ (คน) 
โครงการการรับสมัครบุคคลเพ่ือ
สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับ
ปริญญาตรี (สอบตรง) 
(B.Sc.Stat_57_3.1_2) 

1. ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษานี้ เฉพาะสายวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์  
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ไม่ต่ ากว่า 2.00 และมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 2.00 

21 

โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียน
ในเครือข่ายของคณะ
วิทยาศาสตร์ 
(B.Sc.Stat_57_3.1_3) 

1. ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษานี้ 
2. เป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนในเครือข่ายของ
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 
ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.75 และมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ไม่ต่ า
กว่า 2.50 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่ต่ า
กว่า 2.50  
4. ผู้สมัครหลักสูตรเฉพาะสายวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 
5. มีประสบการณ์การท าโครงงานวิทยาศาสตร์หรือ
คณิตศาสตร์โดยให้ผู้สมัครเขียนบทสรุปโครงงาน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เคยท า  

(10)* 

โครงการ “คัดสรรนักเรียนพหุ
ปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 
(B.Sc.Stat_57_3.1_4) 

1. ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษานี้ในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน   
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 
ภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.75  
3. ผู้สมัครหลักสูตรเฉพาะสายวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชา

(1)* 
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โครงการรับนิสิต เกณฑ์การรับนิสิตของหลักสูตรสถิติ แผนการรับ (คน) 
คณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 2.75 

โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ
กลาง (Admissions) 
(B.Sc.Stat_57_3.1_5) 

ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉพาะสาย
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยยื่นคะแนน 
GPAX น้ าหนัก 20%  O – NET น้ าหนัก 30%  
GAT  น้ าหนัก 10 % PAT1  น้ าหนัก 10%   
PAT2  น้ าหนัก 20% 

9 

รวม  30 
*เป็นโครงการความร่วมมือของคณะและมหาวิทยาลัย นักเรียนไม่ให้ความสนใจหลักสูตรนี้ จึงไม่นับเป็นจ านวนรวมในแผนการรับตาม 
 มคอ. 2 ที่มี 30 คน 

 

การปรับปรุงการ
รับนิสิต  

จากกระบวนการรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ แบบ
สอบตรง ทั้ง 3 โครงการของมหาวิทยาลัย ก่อนระบบกลาง (Admissions) อาจารย์
ประจ าหลักสูตรพิจารณาจ านวนนิสิตที่รายงานตัวทั้ง 3 โครงการ คณะกรรมการจึงมติ
เพ่ิมจ านวนรับในระบบกลาง (Admissions) จากแผนเดิม 9 คน เป็น 20 คน 
(B.Sc.Stat_57_3.1_6) เพ่ือให้จ านวนนิสิตรวมเป็นไปตามแผนรับ 30 คน ท าให้มี
จ านวนนิสิตหลังรายงานตัวทุกโครงการ (B.Sc.Stat_57_3.1_7) ดังนี้ 

 
โครงการ 

จ านวนรับ
(คน) 

รายงานตัว
(คน) 

จ านวนนิสิต
ภาค 

2/2557 
โครงการการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก
เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) 

21 9 8 

โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
(Admissions)  

20 14 14 

โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่าย
ของคณะวิทยาศาสตร ์

10 1 1 

โครงการ “คัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1 0 0 

รวม  24 23 

จากแผนรับตาม มคอ.2 จ านวน 30 คนพบว่ามีจ านวนนิสิตชั้นปีที่ 1 หลัง
รายงานตัวจ านวน 24 คน และในภาค 2/2557 พบว่านิสิตคงอยู่จ านวน 23 คน 
(B.Sc.Stat_57_3.1_8) คิดเป็น ร้อยละ 76.67 ของจ านวนตามแผนรับ  

จากการประเมินจ านวนนิสิตในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงมี
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มติเพ่ิมจ านวนรับในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2558 ให้มากกว่าปี
การศึกษา 2557 เป็น 30 คน เพื่อให้จ านวนนิสิตเป็นไปตามแผนรับ 30 คน 
(B.Sc.Stat_57_3.1_9) 

 
 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ระบบและกลไก
การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 

 

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ เป็นหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์ 
ที่ด าเนินการตามระบบและกลไกที่คณะ และมหาวิทยาลัย วางไว้เรื่องการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา (B.Sc.Stat_57_3.1_10) ดังแผนผังที่ 2 ระบบการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้ 
   1. หลังจากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะให้ลดขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา โดยให้มหาวิทยาลัย และคณะ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาแก่นิสิตและผู้ปกครองทุกหลักสูตร เพ่ือให้ทุกคนเข้าใจเรื่องการเรียน การ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การใช้สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในมหาวิทยาลัย  และคณะ   
   2. ก่อนเปิดภาคเรียนในต้นปีการศึกษานิสิตจะพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือรับฟังการ
ชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรและแผนการเรียน ระบบการเรียนการสอน การวัดผล 
ประเมินผล และการลงทะเบียนเรียน  
   3. ในชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 นิสิตลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนที่หลักสูตร
วางแผนไว้ นอกเหนือจากนี้นิสิตสามารถเพ่ิมถอนรายวิชาตามค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาหลังเปิดภาคเรียน 

การด าเนินงาน
การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 

 

ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 กองกิจการนิสิต และฝ่ายบริการวิชาการ
แก่สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดกิจกรรมที่ปลูกฝังและเน้นย้ าเรื่องแรง
บันดาลใจให้นิสิต ได้แก่ การเข้าค่ายสร้างแรงบันดาลใจกิจกรรมเพื่อสังคมให้น้องใหม่ 
มศว ประจ าปี 2557 ซึ่งค่ายนี้จะท าให้น้องใหม่ได้เรียนรู้เป้าหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อ
รับใช้สังคม โดยจัดค่ายขึ้นที่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จ.สระแก้ว วันที่ 15 – 18 
พฤษภาคม 2557 (B.Sc.Stat_57_3.1_11) 
         ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน 1 เดือน คณะวิทยาศาสตร์ด้วยความร่วมมือกับ

ภาควิชาต่าง ๆ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และ

ภาษาอังกฤษ  ในวันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 (B.Sc.Stat_57_3.1_12) 
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และ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการของนิสิตชั้นปีที่ 

1 ในวันที่ 4 – 8 สิงหาคม 2557 (B.Sc.Stat_57_3.1_13) 

ก่อนเปิดภาคเรียน 1 สัปดาห์ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์
ร่วมกับภาควิชาจัดโครงการแรกพบนิสิตใหม่และผู้ปกครอง คณะวิทยาศาสตร์  
ปีการศึกษา 2557 (B.Sc.Stat_57_3.1_14) เพ่ือให้นิสิตและผู้ปกครองได้พบผู้บริหาร 
และคณาจารย์ของคณะ และยังไดร้ับทราบถึงประวัติความเป็นมาของคณะ และ
มหาวิทยาลัย เรื่องกฎระเบียบการแต่งกาย เรื่องท่ีพัก การเรียนในแต่ละสาขาวิชา 
รวมถึงเรื่องกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต และช่องทางในการติดต่อสอบถามกับทาง
คณะและมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีที่ 1 ทุก
คณะต้องเข้าร่วมโครงการต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (B.Sc.Stat_57_3.1_15) ในวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 
2557 โดยมีอาจารย์ในภาควิชามีส่วนร่วมกับกองกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยในการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีพิธีตักบาตร ผูกเนคไท อบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่องบัณฑิตไทย
ไม่โกง พิธีบายศรีสู่ขวัญ มีการท ากิจกรรมฐานเพ่ือเสริมสร้างนิสิต มศว ให้มีอัตลักษณ์ 9 
ประการ ได้แก่ 1.ใฝ่รู้ตลอดชีวิต  2.คิดเป็น ท าเป็น 3.หนักเอาเบาสู้  4.รู้กาลเทศะ   
5.เปี่ยมจิตส านึกสาธารณะ  6. มีทักษะสื่อสาร  7. อ่อนน้อมถ่อมตน  8.งามด้วยบุคลิก 
9.พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์  ในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตรุ่นพ่ีได้ร่วมกันแนะ
แนวการศึกษา ทุนการศึกษา การท ากิจกรรม และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ตลอดเวลาที่นิสิตมีปัญหาหรือต้องการค าแนะน า 

นอกจากนี้ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาคณิตศาสตร์ยังได้
จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 เพ่ือให้นิสิตได้ทราบถึงปรัชญา ปณิธาน และ
วัตถุประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์ ในการจัดการเรียนการสอนอีกทั้งกิจกรรมด้านต่าง 
ๆ ในการพัฒนานิสิตทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพและสุขภาพ 
ตลอดจนการปรับตัวของนิสิตเพื่อให้สามารถอยู่ได้ในสังคมในระดับมหาวิทยาลัยได้
อย่างมีความสุข (B.Sc.Stat_57_3.1_16 และ B.Sc.Stat_57_3.1_17) 
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แผนผังที่ 2 ระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ 

                                 

                                           
                      1                  2557

                                             
                              

                                             
      1

                                  
              

                                        
                                         

                              1               

                                      

                        
                                                    

                                                  

                             
                                    

 

- มิ.ย. – ส.ค. 2557/

ภาควิชาคณิตศาสตร์               

คณะวิทยาศาสตร์            

และมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ก.ค. และ พ.ย. 2557/ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 

- ก.ค. และ พ.ย. 2557/ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาและ

มหาวิทยาลัย 
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การประเมินผล
และการปรับปรุง
การด าเนินงาน
การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้า
ศึกษา ในปี
การศึกษา 2557 

 

            จากการติดตามผลการเรียนของนิสิตหลักสูตร วท.บ. สถิติ ชั้นปีที่ 1 ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ 115 (MA115) ในภาค 1/2557 พบว่ามีนิสิตได้เกรด E 1 คน และ
ถอนรายวิชา(W) 1 คน ซึ่งมีจ านวนนิสิตสอบตกเท่ากับนิสิตรหัสปีการศึกษา 2556 และ
น้อยกว่านิสิตรหัสปีการศึกษา 2555 ที่มีผู้สอบได้เกรด E จ านวน 2 คน 
(B.Sc.Stat_57_3.1_18) 
 จากการพูดคุยระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และผู้สอนรายวิชาอ่ืนๆ หลาย
ท่านบ่นว่า นิสิตที่เข้าใหม่มีพ้ืนฐานความรู้ลดลงเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาการเรียน
ในระดับอุดมศึกษาอย่างมาก อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดท า
รายงานการเรียนของนิสิตที่มีปัญหาเรื่องการเรียนเสนอพิจารณาและน าผลการ
พิจารณามาปรับแผนการเรียนเพื่อให้นิสิตส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน 
นอกจากนี้ยังเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลเรื่องการเรียนของนิสิตที่มีปัญหาอย่าง
ใกล้ชิด (B.Sc.Stat_57_3.1_19 และ B.Sc.Stat_57_3.1_20) 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Stat_57_3.1_1 แผนการรับนิสิตตาม มคอ. 2  
B.Sc.Stat_57_3.1_2 ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(สอบตรง) ประจ าปี

การศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
B.Sc.Stat_57_3.1_3 ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(สอบตรง) ประจ าปี

การศึกษา 2557 โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

B.Sc.Stat_57_3.1_4 ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(สอบตรง) ประจ าปี
การศึกษา 2557 โครงการคัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

B.Sc.Stat_57_3.1_5 ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2557 

B.Sc.Stat_57_3.1_6 รายงานการประชุม ภาควิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 22 มกราคม 
2557 วาระท่ี 1.2 ข้อมูลในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดม 
ศึกษา ระบบกลาง (Admissions) ประจ าปีการศึกษา 2557  

B.Sc.Stat_57_3.1_7 สรุปจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Stat_57_3.1_8 รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 1 เทอม 2/2557 ในระบบสุพรีมอาจารย์ที่ปรึกษา   
B.Sc.Stat_57_3.1_9 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
3/2558 วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 วาระท่ี 4.3 จ านวนรับเข้าสอบสัมภาษณ์
(Admissions) และรายชื่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

B.Sc.Stat_57_3.1_10 ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Stat_57_3.1_11 โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม รุ่นที่ 1 วันที่ 15 – 18 พ.ค. 

2557 จัดโดยมหาวิทยาลัย 
B.Sc.Stat_57_3.1_12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ วันที่ 28 ก.ค.- 1 ส.ค. 2557 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
B.Sc.Stat_57_3.1_13 โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการของนิสิตชั้นปีที่ 1 จัดวันที่ 4 – 8 ส.ค. 

2557 โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ 
B.Sc.Stat_57_3.1_14 โครงการแรกพบนิสิตใหม่และผู้ปกครอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 

2557 วันที่ 6 ส.ค. 2557 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
B.Sc.Stat_57_3.1_15 โครงการต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ วันที่ 13 – 15 ส.ค. 2557 จัดโดยมหาวิทยาลัย 
B.Sc.Stat_57_3.1_16 โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 20 ส.ค. 2557 จัด

โดยคณะวิทยาศาสตร์ 
B.Sc.Stat_57_3.1_17 การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 10 ก.ย. 2557 จัดโดยภาควิชา

คณิตศาสตร์ 
B.Sc.Stat_57_3.1_18 สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2555 , 2556 , และ2557 (รายงาน

ใน มคอ. 7) 
B.Sc.Stat_57_3.1_19 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 

6/2557 วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 วาระท่ี 1.1 รายชื่อนิสิตที่มีปัญหา
ด้านการเรียน  

B.Sc.Stat_57_3.1_20 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 
5/2558 วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 วาระท่ี 4.2 นิสิตที่มีปัญหาด้านการ
เรียน และด้านอื่นๆ  
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพ ปานกลาง 
 
ผลการด าเนินงาน   

 -   การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี  

แผนผังที่ 3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการ 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ 

                           
                                   

                       /
                         

                       /
                     

                                

                                   

 

- ต้นปีการศึกษา/

มหาวิทยาลัย 

 

- ตลอดปีการศึกษา/ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาและ

มหาวิทยาลัย 

 

- ตลอดปีการศึกษา/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

- ปลายปีการศึกษา/ปลาย

ภาคเรียน/ อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

 
- ปลายปีการศึกษา/ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาและ

อาจารย์ผู้สอน 
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ระบบและกลไกการ
ให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะ
แนวแก่นิสิต 

       อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมกับหลักสูตรอื่นๆ ในภาควิชาคณิตศาสตร์
วางระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี ดัง
แผนผังที่ 3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการ ดังนี้ 
   1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อภาควิชา โดยดู
จ านวนนิสิตต่ออาจารย์ และภาควิชาส่งข้อมูลไปตามล าดับชั้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยมี
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
   2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ก าหนดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ช่วงเวลาการเข้าพบ
ของนิสิต และการให้ค าปรึกษาล้อตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ก าหนดกรอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการ แนะน าการลงทะเบียนโดยค านึงถึงความต้องการ ความสนใจ
และศักยภาพนิสิต และแนะแนวแก่นิสิตในที่ปรึกษา รวมทั้งให้ความช่วยเหลือนิสิตที่
มีปัญหาทางการเรียนหรืออ่ืนๆ  
   4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสร้างแผนการจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต 
   5. ก าหนดให้นิสิตสามารถร้องเรียนผ่าน email, LINE หรือ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ผู้สอน หรือ บน e-survey ของคณะวิทยาศาสตร์ และเสนอให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตร จัดการข้อร้องเรียน 
   6. ปลายปีการศึกษาให้นิสิตประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยแบบประเมินของ
ภาควิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนด้วยแบบประเมิน ปค.003 และ ปค.004 
   7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาคะแนนประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์
ผู้สอน และการจัดการข้อร้องเรียน 
   8. ปรับปรุงแก้ไขการท างานของอาจารย์ที่ปรึกษา 

การด าเนินงานการ
ให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะ
แนวแก่นิสิต 

        ในปีการศึกษา 2557 มีการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นิสิตดังนี้ 
   1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินงานตามระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาวิชา 
การ และดูแลนิสิตในที่ปรึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนส าเร็จการศึกษา และก าหนดกรอบ
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นิสิตในที่
ปรึกษา  ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เสนอชื่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีนิสิตในที่ปรึกษาในปีการศึกษาใหม่ เพ่ือควบคุมจ านวนนิสิตไม่
เกิน 35 คนต่ออาจารย์ 1 คน ไปยังคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีละ 1 คน (B.Sc.Stat_57_3.2_1)  หลังจากนั้นมหาวิทยาลัย 
และคณะ  จะจัดอบรมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในภาพรวม และแจกคู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา (B.Sc.Stat_57_3.2_2) คู่มือการเรียนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ (B.Sc.Stat_57_3.2_3) ปฏิทินวิชาการ (B.Sc.Stat_57_3.2_4) และ 
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คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ (B.Sc.Stat_57_3.2_5) ก่อนเปิด
ภาคเรียนทุกปีการศึกษา  
  โดยในปีการศึกษา 2557 นี้ กองบริการการศึกษาและกองกิจการนิสิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การ
พัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต มศว” ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีการบรรยายถึง
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการและด้านกิจการนิสิต ได้มีการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา อุปสรรค ในการผลิตบัณฑิตในปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิด 
ขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังได้ร่วมกันเสนอแนะเก่ียวกับ ข้อบังคับ ประกาศ ที่บังคับใช้อยู่
ในปัจจุบันและในอนาคต ที่เก่ียวข้องด้านวิชาการและด้านกิจการนิสิต เพื่อน าไป
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป (B.Sc.Stat_57_3.2_6) นอกจากนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัด
โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมที่ 1: แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่
ปรึกษาตามกรอบ TQF เพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์ให้ปฏิบัติภาร 
กิจในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา และเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์มีความตื่นตัวในวิชาชีพ 
รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เกี่ยวข้องในคณะและหน่วยงานภายนอก ระดับมหา 
วิทยาลัย (B.Sc.Stat_57_3.2_7) 
    2. อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้การดูแลนิสิตโดยมีช่องทางให้ค าปรึกษาระหว่าง
นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาหลายช่องทาง เช่น เข้าพบตามเวลาในตารางนัดพบท่ีติด
หน้าห้องท างาน หรือก่อน-หลังเวลาเรียน ปรึกษาผ่าน Line , Facebook , email 
หรือทางโทรศัพท์ (B.Sc.Stat_57_3.2_8 และ B.Sc.Stat_57_3.2_9) 
    3. อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน าการลงทะเบียนเรียนโดยแนะน าวิชาเลือกที่เปิดเรียน
ให้กับนิสิตตามความต้องการ ความสนใจและศักยภาพของนิสิต ในช่วงเวลาก่อนเปิด
ภาคเรียนตามแผนการให้ค าปรึกษา (B.Sc.Stat_57_3.2_10) 
    4. อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปีแบ่งปันข้อมูลนิสิตในที่ปรึกษาโดยจัดท าแฟ้มข้อ 
มูลนิสิตแต่ละชั้นปีที่แสดงผลการเรียน สถานภาพนิสิต ลักษณะนิสิต จุดแข็งและจุด 
อ่อน ของนิสิต (B.Sc.Stat_57_3.2_11)   
    5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพื่อการจัดการความเสี่ยงด้าน
นิสิตที่มีผลการเรียนต่ า ความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือส าเร็จการศึกษาโดยท า 
แผนการจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (B.Sc.Stat_57_3.2_12) 

การประเมินผลการ
ให้ค าปรึกษา และ
การจัดการความ
เสี่ยงด้านนิสิต 

 

        ในการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตของอาจารย์ที่
ปรึกษา เมื่อนิสิตมีปัญหาทางวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษาจะพูดคุยกับนิสิต และ
อาจารย์ผู้สอน เพ่ือท าการแก้ปัญหาในเบื้องต้น และติดตามผลการแก้ปัญหาไปจน
ใกล้สอบปลายภาค ถ้าเห็นว่านิสิตเรียนไม่ได้จริง ๆ อาจารย์ที่ปรึกษาจะยินยอมให้
นิสิตถอนรายวิชาที่คิดว่าจะสอบไม่ผ่าน ในกรณีที่อาจารย์ได้ข้อมูลว่ามีนิสิตขาดเรียน
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ติดต่อกัน อาจารย์ที่ปรึกษาจะสอบถามเพ่ือนๆ เพื่อหาข้อมูลประกอบกับการพูดคุย
กับนิสิต และแก้ปัญหาในเบื้องต้น   ในเดือนพฤษภาคม 2558 มีการประเมินการให้
ค าปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตทุกชั้นปี ผลการประเมินเป็นดังนี้ 

ชั้นปีที่ 1 2 3 4 

ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจรวม 3.7 4.46 4.08 3.81 

         จากผลการประเมินพบว่าค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับมากขึ้น
ไป (B.Sc.Stat_57_3.2_13) 

การปรับปรุงการให้

ค าปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวแก่

นิสิต 

         จากผลการประเมินการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต

อาจารย์ที่ปรึกษาน าผลมาปรับปรุงการติดต่อสื่อสารกับนิสิตหรือประสานงานแทน

นิสิต ในกรณีที่อาจารย์มีข้อมูลของนิสิต เช่น ทุนเรียนดีส าหรับนิสิตที่ได้คะแนนสูง 

สุดที่ทางคณะแจกเป็นทุนการศึกษา หรือทุนมูลนิธิ ดร. แถบ อาจารย์ที่ปรึกษาจะดึง

ข้อมูลจากระบบ SUPREME ได้ทันที นอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน

สามารถติดต่อสื่อสารกับนิสิตได้ทางสังคมออนไลน์     ส าหรับปีการศึกษา 2557 

อาจารย์ที่ปรึกษาได้ส่งข้อมูลให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนา

นิสิต (B.Sc.Stat_57_3.2_11)  เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนให้นิสิตขอทุน 

(B.Sc.Stat_57_3.2_14) หรือช่วยแนะน างานพิเศษ  หรือถ้ามีปัญหาทางวิชาการ

อาจารย์ที่ปรึกษาจะหาเพ่ือน ๆ ช่วยติววิชาการให้ ในกรณีที่ทุนการศึกษาไม่พอแจก

กับนิสิต  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  จะปรึกษากันและอาจารย์บางท่านจะแบ่งเบา

ภาระของนิสิตโดยบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษา (B.Sc.Stat_57_3.2_15 และ 

B.Sc.Stat_57_3.2_16) 
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- การพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

แผนผังที่ 4 ระบบการพัฒนาศักยภาพของนิสิต 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ 

                                  
(             )

                

                 

              

                                

                     /
                                           
                                         21

                                         
 

- มี.ค. 2557/ อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

 

 

- ตลอดปีการศึกษา/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

- ตลอดปีการศึกษา/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

- ตลอดปีการศึกษา/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

- สิ้นสุดกิจกรรม/ อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

 

- ปลายปีการศึกษา/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

- ปลายปีการศึกษา/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ระบบและกลไกการ
พัฒนาศักยภาพ
ของนิสิต 

 

          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดนโยบาย เป้าหมาย จุดหมายและ
แผนการด าเนินการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21  ตั้งแต่การปรับปรุงหลักสูตรเป็น มคอ. 2 ตามกรอบมาตรฐาน TQF   โดยให้นิสิต
และอาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการ มีการวางแผนกิจกรรม/โครงการและ
ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ จากนั้นมีการประเมินกิจกรรม และรายงานผลการท า
กิจกรรม/โครงการ ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลที่
ได้ไปปรับปรุงกิจกรรมในปีถัดไป 

การด าเนินงานการ
พัฒนาศักยภาพ
ของนิสิต 

 

          อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พิจารณาการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตั้งแต่การปรับปรุงหลักสูตรเป็น มคอ. 2 
ตามกรอบมาตรฐาน TQF  โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีหน่วยกิตรวมลดลงในลักษณะ
กระชับ ช่างคิด  สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และบูรณา
การ โดยเน้นแนวคิดหลัก เรียนรู้ผ่านการท าโครงงาน สัมมนา ด้วยการท างานเป็นทีม 
มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเป็นพ่ีเลี้ยง และส่งเสริมกิจกรรมด้านอื่น ๆ  
         ผลการด าเนินงานการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ในปีการศึกษา 2557  สรุปได้ดังนี้ 
   1. หลักสูตรสถิติร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์จัดสรรงบประมาณให้แก่นิสิตทางด้าน
การเรียนการสอน สันทนาการ และ ICT เป็นต้น (B.Sc.Stat_57_3.2_17)     
   2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการคัดเลือกอาจารย์พิเศษ วิทยากร ที่มีความรู้
ความสามารถในศาสตร์นั้น ๆ เพื่อสนองความต้องการของนิสิต เช่น หลักสูตรเชิญผู้ 
เชี่ยวชาญจากหอสมุดมาอบรมการสืบค้นข้อมูลให้แก่นิสิต เพ่ือให้นิสิตใช้หลักการสืบ 
ค้นข้อมูลทางคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ (B.Sc.Stat_57_3.2_18)  เชิญ 
อาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์ทางด้านการเงินมาสอนคณิตศาสตร์การเงิน  เพ่ือให้
นิสิตสามารถประยุกต์เนื้อหากับตลาดเงิน ตลาดทุน  และเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ประกันชีวิตมาสอนคณิตศาสตร์ประกันชีวิต เพ่ือให้นิสิตเข้าใจวิธีการคิดเบี้ยประกัน
และสามารถเลือกวิธีการประกันชีวิตที่เหมาะสมเป็นต้น (B.Sc.Stat_57_3.2_19)    
   3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนดหลักสูตรกิจกรรม 3 กลุ่มกิจกรรม ให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งนิสิตต้องปฏิบัติกิจกรรมรวมทั้งสิ้นไม่น้อย
กว่า 8 กิจกรรม ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร เช่น
ปฐมนิเทศ พิธีไหว้ครู ค่ายพัฒนานิสิต กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น 
(B.Sc.Stat_57_3.2_20) โดยก่อนเปิดภาคเรียนต้นปีการศึกษามหาวิทยาลัยจะจัด
ปฐมนิเทศค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต นอกจากกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย และคณะจัด
แล้ว หลักสูตรสถิติยังได้จัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมทักษะทางอาชีพ เช่น การเรียนรู้การท า  
งานจริงผ่านการฝึกงาน นิสิตต้องมีอัตลักษณ์ 9 ประการจึงจะประสบความส าเร็จใน
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การท างาน การท าโครงงาน สัมมนา เพื่อฝึกการท างานเป็นทีม การค้นคว้าข้อมูลโดย
ใช้ความรู้ด้าน ICT  ฝึกการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเป็นพ่ี
เลี้ยง (B.Sc.Stat_57_3.2_21)     
   4. หลักสูตร ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิต
ครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมือง (civic 
engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ เช่น ก่อนเข้าศึกษา
นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีที่ 1 ทุกคณะต้องเข้าร่วมโครงการต้อนรับ
นิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี
อาจารย์ในภาควิชามีส่วนร่วมกับกองกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยในการปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่ ซึ่งมีพิธีตักบาตร ผูกเนคไท อบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่องบัณฑิตไทยไม่โกง 
พิธีบายศรีสู่ขวัญ มีการท ากิจกรรมฐานเพ่ือเสริมสร้างนิสิต มศว ให้มีอัตลักษณ์ 9 
ประการ ได้แก่ 1.ใฝ่รู้ตลอดชีวิต  2.คิดเป็น ท าเป็น 3.หนักเอาเบาสู้  4.รู้กาลเทศะ   
5.เปี่ยมจิตส านึกสาธารณะ  6.มีทักษะสื่อสาร  7.อ่อนน้อมถ่อมตน  8.งามด้วยบุคลิก 
9.พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์   ในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตรุ่นพ่ีได้ร่วมกัน
แนะแนวการศึกษา ทุนการศึกษา การท ากิจกรรม และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ตลอดเวลาที่นิสิตมีปัญหาหรือต้องการค าแนะน า (B.Sc.Stat_57_3.2_22) 
        ทุกต้นปีการศึกษามหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ที่ร่วมกับภาควิชาจัดกิจกรรม
ไหว้ครู เพื่อให้นิสิตได้แสดงกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์ผู้มีพระคุณ เพื่อเป็นการปลูก  
ฝังคุณธรรม จริยธรรม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่นิสิต อีกท้ังยังได้มีพิธี
มอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีสูงสุด นิสิตที่มีผลการเรียนดี และนิสิตที่
อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละสาขาวิชาเอก เพ่ือ
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ด้วย (B.Sc.Stat_57_3.2_23 และ 
B.Sc.Stat_57_3.2_24) 
        เพ่ืออนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมเพลงไทยพ้ืนบ้าน ฝ่ายกิจการนิสิต คณะ
วิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการสืบสานต านานเพลงไทยลูกทุ่ง โดยจัดให้มีการแข่งขันประ  
กวดร้องเพลงลูกทุ่งของนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์ 
(B.Sc.Stat_57_3.2_25) 
        คณะได้จัดกิจกรรมสันทนาการโดยฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ คือ
โครงการกีฬา Science Games ครั้งที่ 14 ประจ าปีการศึกษา 2557 ให้นิสิตทุกชั้นปี
ในคณะวิทยาศาสตร์ได้มีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจของนิสิตให้
เข้มแข็ง โดยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งเป็น
การหล่อหลอมให้นิสิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่กับรุ่นน้อง คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
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(B.Sc.Stat_57_3.2_26)  
   5. หลักสูตรสถิติจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 เช่น ICT literacy, scientific literacy, media literacy, health 
literacy, life skill, career skills ดังนี้ 
         ส าหรับนิสิตที่มีการใช้หลักสูตรตาม มคอ. 2  หลักสูตรสถิติได้เปิดสอนวิชา
ชีวสถิติ เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ทางสถิติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ผสมกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางคณิตศาสตร์ 
ให้นิสิตเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาบังคับ และสนับสนุนให้นิสิตลงเรียนวิชาภาษา 
ต่างประเทศเป็นวิชาเลือกเสรี นอกจากนี้ในรายวิชาโครงงานส าหรับวิทยาศาสตร์
บริสุทธิ์  นิสิตทุกกลุ่มได้น าเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์ และแบบปากเปล่า ให้แก่
อาจารย์ นิสิต และผู้สนใจที่อาคารนวัต กรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  
วันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2558 (B.Sc.Stat_57_3.2_27) 
          ในส่วนของการฝึกทักษะการใช้ชีวิตกองกิจการนิสิต และฝ่ายบริการวิชาการ
แก่สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดกิจกรรมที่ปลูกฝังและเน้นย้ าเรื่องแรง
บันดาลใจให้นิสิต ได้แก่ การเข้าค่ายสร้างแรงบันดาลใจกิจกรรมเพ่ือสังคมให้น้องใหม่ 
มศว ประจ าปี 2557 ซึ่งค่ายนี้จะท าให้น้องใหม่ได้เรียนรู้เป้าหมายของมหาวิทยาลัย
เพ่ือรับใช้สังคม โดยจัดค่ายขึ้นที่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จ.สระแก้ว วันที่ 15 – 18 
พฤษภาคม 2557 (B.Sc.Stat_57_3.2_28) 
          ทุกปลายปีการศึกษา ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จะจัดโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนิสิต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ซึ่งจะจบการศึกษา
ไปเป็นบัณฑิตที่ดีต่อไปในอนาคต โดยได้เชิญรุ่นพ่ีมาบรรยายด้านเทคนิคในการสมัคร
งาน การสัมภาษณ์งาน วิธีการเสริมสร้างบุคลิกภาพ การใช้ชีวิตในการท างาน รวมทั้ง
การเตรียมตัวเพื่อการศึกษาต่อและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม (B.Sc.Stat_57_3.2_29) 
   6. หลักสูตรเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิต และ ในการสร้าง
เครือข่ายระหว่างสถาบัน  อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้
ให้กับนิสิตสาขาสถิติได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟอร์แทรน โดยนิสิตมีอิสระในการจัด
กิจกรรมด้านกีฬา สันทนาการ กับนิสิตสาขาสถิติในสถาบันต่าง ๆ  ซึ่งนอกจากจะเป็น
การเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งแล้ว ยังสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนิสิตต่างสถาบันอีกด้วย (B.Sc.Stat_57_3.2_30)  
   7. หลักสูตรได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เป็นทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนิสิตที่มี
โอกาสทางการศึกษาจ ากัด จ านวน 2 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท และมีอาจารย์ในหลัก 
สูตรมีจิตศรัทธาบริจาคเงินทุนการศึกษาแก่นิสิตที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
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(B.Sc.Stat_57_3.2_15 และ B.Sc.Stat_57_3.2_16) 
   8. หลักสูตรร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ในการเชิญอาจารย์พิเศษ วิทยากรมาช่วย
สอน หรือให้ประสบการณ์แก่นิสิตหลักสูตรสถิติ และหลักสูตรอ่ืนในภาควิชา 
(B.Sc.Stat_57_3.2_31) 

การประเมินการจัด
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

       ทุกปีการศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาจะตรวจสอบว่านิสิตในที่ปรึกษาท ากิจกรรม
ครบตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดหรือไม่ ซึ่งจ านวนและประเภทกิจกรรมเป็นข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยในการจบการศึกษา (B.Sc.Stat_57_3.2_32) 

การปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

จากการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต พบว่านิสิตส่วนใหญ่ท า 
กิจกรรมเน้นหนักด้านต่าง ๆ ยกเว้นการพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ ทางหลักสูตรจึงมี
มติจัดกิจกรรมเสริมทางด้านวิชาการในปลายปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษาต่อไป 
ดังนี้  
   1. จากการพิจารณาผลการประเมินการเปิดรายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมให้กับนิสิต

ชั้นปีที่ 4  พบว่านิสิตมีความพอใจมาก ทางหลักสูตรพิจารณาผลการประเมินแล้วมีมติ

ว่าจะเปิดรายวิชาเลือกคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4  ในปีการศึกษา 2558 

(B.Sc.Stat_57_3.2_33 และ  B.Sc.Stat_57_3.2_34) 

   2. ในปีการศึกษา 2557 คณะมีนโยบายว่าถ้าโครงการใดที่จัดซ้ าซ้อนกันในปีผ่านมา 

ตั้งแต่ปีการศึกษานี้เป็นต้นไปขอให้คณะเป็นผู้จัดโครงการโดยภาควิชามีส่วนร่วมไม่

ต้องจัดซ้ าซ้อนเพื่อประหยัดงบประมาณ  แต่จากการประเมินผลของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรพบว่าบางโครงการ เช่น โครงการปัจฉิมนิเทศ วิทยากรไม่สามารถ

เจาะลึกรายละเอียดได้ทุกหลักสูตร ทางภาควิชาจึงจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมให้กับนิสิต

นอกเหนือจากการปัจฉิมนิเทศนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ เช่น การบรรยายพิเศษ 

‘Dream don’t work, Unless you do’  (B.Sc.Stat_57_3.2_35) ทีภ่าควิชา

คณิตศาสตร์ ได้เชิญรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารเกียรตินาคิน มาบรรยาย

เรื่องการเงิน การธนาคารและการท างานสายการเงินและการธนาคารให้กับนิสิตชั้นปี

ที่ 4 ของภาควิชา 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง  

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Stat_57_3.2_1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
B.Sc.Stat_57_3.2_2 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2557 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Stat_57_3.2_3 คู่มือการเรียนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Stat_57_3.2_4 ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Stat_57_3.2_5 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Stat_57_3.2_6 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต มศว” 

วันที่ 28 – 30 พ.ค. 2557 จัดโดยกองบริการการศึกษาและกองกิจการนิสิต  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

B.Sc.Stat_57_3.2_7 โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่
ปรึกษาตามกรอบ TQF จัดวันที่ 1 เม.ย. 2558 โดยคณะวิทยาศาสตร์ 

B.Sc.Stat_57_3.2_8 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 
B.Sc.Stat_57_3.2_9 แบบฟอร์มอาจารย์ให้ค าปรึกษานิสิต ปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Stat_57_3.2_10 แผนการให้ค าปรึกษาทางวิชาการตามปฏิทินวิชาการ 
B.Sc.Stat_57_3.2_11 ข้อมูลเพื่อการพัฒนานิสิต          
B.Sc.Stat_57_3.2_12 แผนการจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต 
B.Sc.Stat_57_3.2_13 ผลการประเมินการจัดบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต 
B.Sc.Stat_57_3.2_14 ทุนดร.แถบ  ทุนมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ 
B.Sc.Stat_57_3.2_15 รายงานการประชุม ภาควิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 3 กันยายน 2557 

วาระท่ี 1.8 ทุนการศึกษาของภาควิชา 
B.Sc.Stat_57_3.2_16 รายงานการประชุม ภาควิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 6 พฤษภาคม 2558

วาระท่ี 1.4 ผลการสอบเพ่ือรับทุนการศึกษา โครงการทุนดี-Science ประจ าปี
การศึกษา 2557 (รุ่นที่ 1) 

B.Sc.Stat_57_3.2_17 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2558 คณะวิทยาศาสตร์ 
B.Sc.Stat_57_3.2_18 โครงการอบรมเรื่องการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย วันที่ 22 ส.ค. 2557 จัดโดยภาควิชา

คณิตศาสตร์ 
B.Sc.Stat_57_3.2_19 บันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติเชิญอาจารย์พิเศษ 
B.Sc.Stat_57_3.2_20 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตร 
B.Sc.Stat_57_3.2_21 หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 
B.Sc.Stat_57_3.2_22 โครงการต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ วันที่ 13-15 ส.ค. 2557 จัดโดยมหาวิทยาลัย 
B.Sc.Stat_57_3.2_23 โครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557  วันที่ 28 ส.ค. 2557 
B.Sc.Stat_57_3.2_24 รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 

2557 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Stat_57_3.2_25 โครงการสืบสานต านานเพลงไทยลูกทุ่ง วันที่ 29 เม.ย. 2558 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
B.Sc.Stat_57_3.2_26 โครงการกีฬา Science Games ครั้งที่ 14 ประจ าปีการศึกษา 2557 วันที่ 7 – 26 ต.ค. 

2557 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
B.Sc.Stat_57_3.2_27 โครงการน าเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 วันที่ 2-3 

มิ.ย. 2558 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
B.Sc.Stat_57_3.2_28 โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม รุ่นที่ 1 วันที่ 15 – 18 พ.ค. 2557  

จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
B.Sc.Stat_57_3.2_29 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Stat_57_3.2_30 โครงการกีฬาฟอร์แทรน วันที่ 29 มีนาคม 2558 จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
B.Sc.Stat_57_3.2_31 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 4/2557  

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 วาระท่ี 4.3  การเปิดรายวิชาเลือก 
B.Sc.Stat_57_3.2_32 ตัวอย่างผลการตรวจสอบกิจกรรมของนิสิต 
B.Sc.Stat_57_3.2_33 ผลการประเมินปค. 003 รายวิชา  CP472 
B.Sc.Stat_57_3.2_34 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 6/2558  

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2558 วาระท่ี 4.8 การเปิดรายวิชาเลือกตามความต้องการของนิสิต 
B.Sc.Stat_57_3.2_35 การบรรยายพิเศษ ‘Dream don’t work, Unless you do’ วันที่ 22 เมษายน 2558 จัดโดย

ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.3    ผลที่เกิดกับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพ ปานกลาง 
 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลนิสิตและอัตราการคงอยู่ของนิสิต (B.Sc.Stat_57_3.3_1) 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า  

 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนิสิตคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ร้อยละการคงอยู่ 

2553 2554 2555 2556 2557 

2553 39 39 36 35 33 - 89.74 
2554 32 - 32 31 31 30 96.87 
2555 21 - - 21 19 18 85.71 
2556 28 - - - 28 21 - 
2557 24 - - - - 24 - 

อัตราการคงอยู่    =        จ านวนนิสิตช้ันปีท่ี 3 
                                   จ านวนนิสิตรับเข้า (ช้ันปีท่ี 1) 

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา (B.Sc.Stat_57_3.3_2) 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ปี 2550 38 32 (84.21)     
ปี 2551 40  40 (100)    
ปี 2552 37   37 (100)   
ปี 2553 39    28 (71.79)  
ปี 2554 32     24 (75) 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อจ านวนนิสิต 
 1. จ านวนนักเรียนสละสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์จ านวนมาก อาจเนื่องมาจากสอบติดสถาบันอื่น  
หรือเลือกสาขาสถิติตามคะแนนสอบ แต่ไม่ชอบหลักสูตรนี้อย่างแท้จริง 
 2. นิสิตลาออกก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือไปเรียนสาขาอ่ืนที่สถาบันอื่น  

* 100 
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การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เรื่องท่ีร้องเรียน ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
จากการส ารวจบน e-survey ของคณะวิทยาศาสตร์ 
ไม่พบนิสิต วท.บ. สถิติ มีข้อร้องเรียน 
(B.Sc.Stat_57_3.3_3) 

- 

*ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 

 
           ในการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ที่มีต่อคุณ 
ภาพของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2557 (B.Sc.Stat_57_3.3_4)  ท าโดยให้นิสิตชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 
ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตร ทางด้านหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้เรียน ผลการประเมิน จากคะแนนเต็ม 5 ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจรวมดังนี้ 
 

ชั้นปีที่ 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจรวม  

(คะแนนเต็ม 5) 
3* 4.07 
4 3.79 

  * หลักสูตรที่มี TQF 

 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Stat_57_3.3_1 สรุปจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2550 – 2557  
B.Sc.Stat_57_3.3_2 สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2551 – 2555 
B.Sc.Stat_57_3.3_3 ผลส ารวจข้อร้องเรียนของนิสิตบน e-survey ของคณะวิทยาศาสตร์ 
B.Sc.Stat_57_3.3_4 ผลส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งช้ีที่   
ผลการประเมินตนเอง ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

 2    น้อย 

ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

4.67 คะแนน 
 

ดีมาก 
 

    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

5 คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

5 คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

  3   ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบท่ี 4   3.22   ปานกลาง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 คุณภาพ ปานกลาง 

ผลการด าเนินงาน    

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ระบบและกลไกการ

รับและแต่งต้ัง

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาสถิติ มีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ดังแผนผังที่ 5 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  
   1. การรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มีจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ 5 คน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดม 
ศึกษา (B.Sc.Stat_57_4.1_1, B.Sc.Stat_57_4.1_2, และ B.Sc.Stat_57_4.1_3)   
ในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมร่วมกับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เพ่ือประเมินความต้องการอาจารย์ใหม่ การแต่งตั้งหรือโยกย้ายอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จากนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าผลสรุปที่ได้มาประชุมร่วมกับ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ในการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ภาควิชาจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังของภาควิชา (โดยมีแผนอัตราก าลังของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาสถิติ เป็นส่วนหนึ่งของแผน) และเสนอ
เรื่องขออัตราก าลังไปยังคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติ   

เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ใหม่ และร่างข้อก าหนดภาระงาน  และน าเรื่องขอเปิดรับอาจารย์ใหม่ เข้าสู่ที่
ประชุมภาควิชา  ภาควิชาส่งเรื่องต่อไปยังคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย เพ่ือด า 
เนินการประกาศรับสมัคร ก าหนดวันและด าเนินการสอบคัดเลือก (โดยมีคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร อย่างน้อย 1 คน ร่วมเป็นกรรมการสอบคัดเลือก) ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือก และรับรายงานตัวอาจารย์ใหม่ 

หลังจากรายงานตัว และเริ่มปฏิบัติหน้าที่แล้ว อาจารย์ใหม่ต้องเข้าร่วมโครงการ
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย 
   2. การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีการด าเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

  2.1  การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  แบ่งได้เป็น 3 กรณี ได้แก่ 
            (1) กรณีท่ีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ลาออก เกษียณอายุราชการ เกษียณอายุ  
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แผนผังที่ 5 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ 

                                            
                                          

                                                 
                                               

                      

                                   
           

                  

                                       
                              

          

                     

                                 
          .08

       

 

- เม.ย. 2557/ 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 

 

- มิ.ย. 2557/ ภาควิชา

คณิตศาสตร์ 

 

 

- มิ.ย. 2557/ คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

 

- ส.ค. 2557 – ส.ค. 2558/ 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 

- ช่วงปีการศึกษา/ คณะ

วิทยาศาสตร์ และ

มหาวิทยาลัย 

- พ.ย. 2557/ คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร และ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
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 ราชการก่อนก าหนด  
            ถ้ามีอาจารย์ใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอขอ
แต่งตั้งอาจารย์ใหม่ เป็น อาจารย์ประจ าหลักสูตร ท่านใหม่ 
            ถ้าไม่มีอาจารย์ใหม่ หรือไม่สามารถหาอัตราใหม่ได้ คณะกรรมการบริหารหลัก  
สูตร จะใช้วิธียืมชื่ออาจารย์จากสาขาอ่ืน เสนอขอแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ท่านใหม่ 
            (2) กรณีท่ีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงสาขา ถ้ามีอาจารย์ใหม่
เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ เป็น 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ท่านใหม่  
            (3) กรณีท่ีไม่มีปัญหาเรื่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงสาขา 
ลาออก เกษียณอายุราชการ เกษียณอายุราชการก่อนก าหนด การพิจารณาแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดใหม่ จะกระท าเมื่อครบวงรอบของการปรับปรุงหลักสูตร โดย
อาศัยผลการประเมินอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

 การเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท่าน/ชุดใหม่ ท าโดยคณะกรรมการ  
บริหารหลักสูตร น าเรื่องเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท่าน/ชุดใหม่ เข้าสู่ที่
ประชุมภาควิชา  ภาควิชาส่งเรื่องต่อไปยังคณะวิทยาศาสตร์   หลังจากมีค าสั่งแต่งตั้งแล้ว  
ประธานหลักสูตร มอบหมายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ท่าน/ชุดใหม่ (B.Sc.Stat_57_4.1_4) 

  2.2  การประเมินอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม  โดยพิจารณาจากเกณฑ์
การประเมินภาระงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(B.Sc.Stat_57_4.1_5) ซึ่งมีการประเมินปีละ 2 ครั้ง 

    นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นิสิตประเมินอาจารย์ประจ าหลักสูตร ด้านการเรียนการ
สอน จากแบบประเมินอาจารย์เป็นรายวิชา ปค. 003 (ประเมินทุกสิ้นภาคการศึกษา) 
และจากแบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร (ประเมินทุกสิ้นปีการศึกษา) 
(B.Sc.Stat_57_4.1_6)  ด้านการให้ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นิสิต จากแบบประเมิน
การจัดบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต (ประเมินทุกสิ้นปีการศึกษา) 
(B.Sc.Stat_57_4.1_7) 

 
        ในการประเมินระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร น าผลการประเมินอาจารย์ประจ าหลักสูตร และปัญหาที่เกิดขึ้นมา
พิจารณาเพื่อทบทวนกระบวนการ เช่น การก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ ภาระงาน
ที่มอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร  การแต่งตั้งหรือโยกย้ายอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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รวมทั้งพิจารณาข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงระบบการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับปีการศึกษาต่อไป 

การด าเนินงานการ

รับและแต่งต้ัง

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

        ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาสถิติ มีการ
ด าเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

1. การรับอาจารย์ใหม่  หลักสูตรได้เปิดรับอาจารย์ใหม่ 2 อัตรา ได้แก่   
  1.1  พนักงานสายวิชาการต าแหน่งอาจารย์สาขาสถิติ ของภาควิชาคณิตศาสตร์ 

เพ่ือให้ได้อาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ตรงสาขา และเพ่ือให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ไว้ดังนี้ ต้องส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติ และมีข้อก าหนดภาระงาน ดังประกาศฯ 
(B.Sc.Stat_57_4.1_8)   

มีผู้มาสมัคร 1 คน คือ อาจารย์ ดร .ปิยดา ทองแจ่ม และผ่านการสอบสัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 โดยมี คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 2 คน ร่วมเป็น
กรรมการสอบสัมภาษณ์ (B.Sc.Stat_57_4.1_9)    

เนื่องจาก อาจารย์ ดร .ปิยดา ทองแจ่ม ซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี ต้องท าเรื่องโอนย้ายการชดใช้ทุน (B.Sc.Stat_57_4.1_10) ทางหลักสูตรจึง
ต้องรอการบรรจุอาจารย์ระยะหนึ่ง  

  1.2  พนักงานสายวิชาการต าแหน่งอาจารย์สาขาสถิติหรือคณิตศาสตรศึกษา 
ของภาควิชาคณิตศาสตร์ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาสถิติ และ อาจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  ร่วมกันก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ไว้ดังนี้ ต้อง
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทต้องส าเร็จการศึกษาในสาขาสถิติ 
หรือสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีต้องส าเร็จการศึกษา
ในสาขาสถิติ หรือ คณิตศาสตร์ และมีข้อก าหนดภาระงาน ดังประกาศฯ 
(B.Sc.Stat_57_4.1_11)  
         มีผู้มาสมัคร 1 คนในต าแหน่งอาจารย์สาขาสถิติ แต่ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2558 (B.Sc.Stat_57_4.1_12)   โดยมี คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 1 คน ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ (B.Sc.Stat_57_4.1_13) 

2. การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
  2.1  การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

         เนื่องจากความล่าช้าในการโอนย้ายของ อาจารย์ ดร.ปิยดา ทองแจ่ม 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร แก้ปัญหาเรื่องจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน ตาม
เกณฑ์ สกอ. โดยการเสนอแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ เป็น
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งเป็นการยืมชื่ออาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีวุฒิ
ใกล้เคียงกับสาขาสถิติมากที่สุด (B.Sc.Stat_57_4.1_14 และ B.Sc.Stat_57_4.1_15) 

  2.2  การประเมินอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
      เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 1/2557 และ 2/2557 นิสิตท าแบบประเมินอาจารย์เป็น
รายวิชา ปค. 003 (B.Sc.Stat_57_4.1_16) และเม่ือสิ้นปีการศึกษา 2557  นิสิตท าแบบ
ประเมินการจัดบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต  
(B.Sc.Stat_57_4.1_17)  และนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ท าแบบประเมินความพึงพอใจ
คุณภาพของหลักสูตร (B.Sc.Stat_57_4.1_18) 
      อาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าแบบประเมินภาระงานของข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 ครั้งในปีการศึกษา 2557 

การประเมินระบบ
การรับและแต่งต้ัง
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

 

        คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าการประเมินระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ในปีการศึกษา 2557 ผลการประเมินเป็นดังนี้ 

1. มีความล่าช้าในการบรรจุอาจารย์ เนื่องจากต้องรอ อาจารย์ ดร.ปิยดา ทองแจ่ม  
ท าเรื่องโอนย้ายการชดใช้ทุน  และกองการเจ้าหน้าที่ของมหาวิ ทยาลัยไม่สามารถยกเลิก
สัญญาได้ โดยให้เหตุผล(ด้วยวาจา) ว่า อาจารย์ ดร.ปิยดา ทองแจ่ม มารายงานตัวแล้ว  

2. ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรต้องคืนชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช  
เทียนรุ่งโรจน์ ให้กับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
จะมีอาจาร ย์เกษียณอายุราชการ 1 คน คือ ผศ .ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ และอาจารย์
เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ์ ลาไปศึกษาต่อ   

3. มีการเปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่ ในต าแหน่ง พนักงานสายวิชาการต าแหน่งอาจารย์ 
สาขาสถิติ  หรือคณิตศาสตรศึกษา ของภาควิชาคณิตศาสตร์ เป็นรอบที่สอง 
(B.Sc.Stat_57_4.1_19) เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก  และถ้ามีผู้มาสมัคร
ในต าแหน่ง อาจารย์สาขาคณิตศาสตรศึกษา และผ่านการคัดเลือก จะท าให้หลักสูตรมี
ความเสี่ยงในเรื่องจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่ครบ 5 คน  

การปรับปรุงระบบ
การรับและแต่งต้ัง
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

 

        คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีแนวทางในการปรับปรุงระบบการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับปีการศึกษา 2558 (B.Sc.Stat_57_4.1_20) ดังนี้ 

1. ในการรับอาจารย์ใหม่  ควรต้องน าเรื่องต่อไปนี้มาพิจารณาด้วย  

- การติดทุนของผู้สมัคร  

- ระยะเวลาที่ผู้สมัครได้ชดใช้ทุนไปแล้ว 
2. วางแผนการจัดการความเสี่ยงกรณีจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลัก 

สูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. เพ่ือเสนอภาควิชา  
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 -  ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

แผนผังที่ 6 ระบบการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ 

                                   
      

                                       
                                            

                 
                                      
                                

                    
                               

                           
                

                                      
                                      

                                                        

                                     
                                 

 

- พ.ย. 2557/ คณะ

วิทยาศาสตร์ 

 

- ก่อนเปิดภาคเรียน/ 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 

- ก่อนเปิดภาคเรียน/ 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 

- ก่อนเปิดภาคเรียน/ 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

- ตลอดปีการศึกษา/  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- ปลายปีการศึกษา/  

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

- ปลายปีการศึกษา/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ระบบและกลไก
การบริหาร
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาสถิติ มีระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ดังแผนผังที่ 6 ระบบการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้  
          หลังจากท่ี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ  ได้รับการ
แต่งตั้ง และมีการก าหนดภาระหน้าที่แล้ว (B.Sc.Stat_57_4.1_21)  ในแต่ละปีการศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในการวางแผนบริหาร
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เช่น แผนบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร แผนการ
จัดการความเสี่ยงด้านการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร และเพ่ือแจ้งให้อาจารย์ประจ าหลัก 
สูตร ได้รับทราบถึงข้อก าหนดภาระงาน หน้าที่และความรับผิดชอบที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
แต่ละท่านได้รับมอบหมาย   เมื่อได้ผลสรุปในเรื่องแผนบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากการ
ประชุมแล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอแผนดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมภาควิชา   

เมื่อสิ้นปีการศึกษา กรรมการบริหารหลักสูตร มีการประเมินแผนโดยพิจารณาผลการ
ด าเนินงานตามแผน และน าผลการประเมินอาจารย์ประจ าหลักสูตร รวมทั้งปัญหาที่เกิดข้ึนมา
พิจารณา เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับปีการศึกษาต่อไป  

การด าเนินงาน
การบริหาร
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ได้มีการพิจารณา แผนบริหาร 
ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร และแผนการจัดการความเสี่ยงด้านการบริหาร
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ดังนี้    
   1. แผนบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
        ในปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับ ภาควิชาคณิตศาสตร์ วาง 
แผนกรอบอัตราก าลังสายวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2558 – 2561 (B.Sc.Stat_57_4.1_22)  
ในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ได้ด าเนินการตามแผนกรอบอัตราก าลังฯ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
        1.1 แผนอัตราก าลัง 
         ตามแผนกรอบอัตราก าลังฯ หลักสูตรมีแผนขอจัดสรรอัตรา 2 อัตรา ในปีการศึกษา 
2557 (B.Sc.Stat_57_4.1_23) แต่เนื่องจาก หลักสูตรไม่ได้รับการจัดสรรอัตราจากมหาวิทยาลัย 
(ไม่ได้ท าการเรียนการสอนที่องครักษ์ และไม่ใช่หลักสูตรทางการศึกษา )  หลักสูตรจึงได้ขออัตรา 
1 อัตรา จากภาควิชาคณิตศาสตร์ คือ พนักงานสายวิชาการต าแหน่งอาจารย์สาขาสถิติของภาค  
วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งอัตรานี้เดิมเป็นของสาขาคณิตศาสตรศึกษา  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก คือ 
อาจารย์ ดร.ปิยดา ทองแจ่ม  

เนื่องจากความล่าช้าในการโอนย้ายของ อาจารย์ ดร.ปิยดา ทองแจ่ม คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ได้ยืมชื่ออาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ศิรินุช 
เทียนรุ่งโรจน์ มาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และหลักสูตรได้ขออัตราอีก 1 อัตรา จากภาควิชา 
คือ พนักงานสายวิชาการต าแหน่งอาจารย์สาขาสถิติ หรือคณิตศาสตรศึกษา ของภาควิชา
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คณิตศาสตร์  มีการเปิดรับสมัครรอบแรกไปเมื่อวันที่ 29 มกราคม – 2 มีนาคม พ.ศ. 2558 มีผู้
มาสมัครในต าแหน่งอาจารย์สาขาสถิติ 1 คน แต่ไม่ผ่านการคัดเลือก และได้มีการเปิดรับสมัคร
รอบท่ีสอง วันที่ 25 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน พ.ศ.2558 ไม่มีผู้มาสมัครในต าแหน่งอาจารย์
สาขาสถิติ 
        1.2 แผนส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ตามแผนกรอบอัตราก าลังฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และภาควิชาได้ก าหนดแผน  
พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร (B.Sc.Stat_57_4.1_24) ไว้ดังนี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ทางคอมพิวเตอร์ และการประกันคุณภาพ   

ซึ่งในปีการศึกษา 2557 โครงการ/กิจกรรม พัฒนาความรู้ทางคอมพิวเตอร์ และการประ 
กันคุณภาพ ที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม ได้แก่  

-  โครงการอบรมเรื่องการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
ใช้โปรแกรมสืบค้นข้อมูล วันที่ 14 ส.ค. 2557 (B.Sc.Stat_57_4.1_33) 

-  กิจกรรมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 
ระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน และส านักงานคณบดี (ประสานมิตร) วันที่ 13 ม.ค. 2558 จัดโดย
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มศว (B.Sc.Stat_57_4.1_36) 

-  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ IT เพ่ือการจัดการ
ประชุม วันที่ 14 ม.ค. 2558 (B.Sc.Stat_57_4.1_37) 

-  โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 กิจกรรมที่ 1 การ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนด้วย Google App For Education และ
Windows 8 วันที่ 20 ก.พ. 2558 (B.Sc.Stat_57_4.1_38) 

-  โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 กิจกรรมที่ 2 การ
ค้นหาความรู้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย R และ Weka วันที่ 11 มี.ค. 2558 
(B.Sc.Stat_57_4.1_40)  

-  โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 กิจกรรมที่ 3 การใช้
โปรแกรม Euler Math Toolbox ส าหรับการสอนคณิตศาสตร์ วันที่ 25 มี.ค. 2558 
(B.Sc.Stat_57_4.1_41) 

-  โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือท าความเข้าใจการประเมินคุณภาพหลักสูตร วันที่ 10 
เม.ย. 2558 (B.Sc.Stat_57_4.1_43) 

2. แผนการจัดการความเสี่ยงด้านการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
จากแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สถิติ พบว่าหลักสูตรมีความเสี่ยงด้านการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 ด้าน คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ได้พิจารณาถึงแนวทางแก้ไข และด าเนินการแก้ไข  (B.Sc.Stat_57_4.1_25) ดัง
รายละเอียด ต่อไปนี้   
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2.1 แผนการจัดการความเสี่ยงกรณีจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.   

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาเห็นว่าความเสี่ยงกรณีจ านวนและคุณสมบัติ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ .  เป็น
ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก มีผลกระทบต่อหลักสูตร และมีโอกาสที่จะเกิดสูงมาก  
เนื่องจากหลักสูตรไม่ได้รับอัตราทดแทนตามแผนที่วางไว้ และผู้สมัครอัตราใหม่มีคุณสมบัติไม่
ตรงตามที่หลักสูตรต้องการ  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ด าเนินการแก้ไข ดังนี้  
การด าเนินการแก้ไข ประเมินผลการด าเนินการแก้ไข 

เสนอให้คณะจัดสรรอัตราอาจารย์เพ่ิม คณะให้อัตรารวม 3 อัตราแก่ภาควิชา 
และภาควิชาให้อัตราสถิติ 1 หรือ 2 
อัตรา (B.Sc.Stat_57_4.1_26) 

ประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม่ 
- เลขประจ าต าแหน่ง (1) 7-4535 
 
 
- เลขประจ าต าแหน่ง (1) 7-0246 

 
- ยังไม่สามารถบรรจุอาจารย์ใหม่ได้ 
เนื่องจากผู้ผ่านการคัดเลือกท่ีมา
รายงานตัวติดทุน 
- มีผู้มาสมัคร 1 คน แต่ไม่ผ่านการ
คัดเลือก และเม่ือเปิดรับสมัครรอบ
สอง ไม่มีผู้มาสมัครในต าแหน่ง
อาจารย์สาขาสถิติ  

ขอเกลี่ยอัตราบุคลากรสายวิชาการท่ีมี
อยู่เพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มี
ครบ 5 คน 

ยืมชื่ออาจารย์สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา มาเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 1 ปีการศึกษา 

2.2  แผนการจัดการความเสี่ยงด้านจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผลนิสิต 

ความเสี่ยงนี้เกิดข้ึนเนื่องจากอาจารย์ผู้สอนกับนิสิตเข้าใจข้อตกลงในเรื่องการเรียนการ
สอนและการประเมินผลไม่ตรงกัน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาเห็นว่าความเสี่ยงนี้
เป็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง มีผลกระทบต่อหลักสูตร และมีโอกาสที่จะเกิดใน
ระดับปานกลาง   

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ด าเนินการแก้ไข โดยให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจงรายละ 
เอียดด้านการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้นิสิตทุกคนเข้าใจตรงกัน  มีการทวน
สอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต 
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การประเมินระบบ
การบริหาร
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 

        คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าการประเมินระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2557 ผลการประเมินเป็นดังนี้ 

1. จากการประเมินผลการด าเนินการตามแผนกรอบอัตราก าลังฯ และแผนการจัดการความ  
เสี่ยงกรณีจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก  
สูตรที่ก าหนดโดย สกอ. พบว่า หลักสูตรยังคงมีความเสี่ยงในเรื่องจ านวนอาจารย์ประจ าหลัก 
สูตรไม่ครบ 5 คน 
  2. ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ มีอาจารย์ที่อยู่ปฏิบัติงานจริง 
4 คน ประกอบด้วย ข้าราชการสายวิชาการ 3 คน (มีอาจารย์วุฒิปริญญาโท 3 คน เป็น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน และอาจารย์ 1 คน) และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 1 คน 
(เป็นอาจารย์วุฒิปริญญาโท 1 คน) (B.Sc.Stat_57_4.1_27) จะเห็นว่า คุณวุฒิของพนักงานสาย
วิชาการ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด เนื่องจากอาจารย์ยังไม่จบปริญญาเอก 
  3.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ทางคอมพิวเตอร์ และการประกัน  
คุณภาพ ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 

การปรับปรุง
ระบบการบริหาร
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

        คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีแนวทางในการปรับปรุงระบบการบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ส าหรับปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 
   1. วางแผนการจัดการความเสี่ยงกรณีจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. เพ่ือเสนอภาควิชา 
   2. สนับสนุนเวลาให้อาจารย์ท าการแก้ไขวิทยานิพนธ์เพื่อให้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก 
(B.Sc.Stat_57_4.1_28) 
   3. ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 ต่อไป โดย
เน้นให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ที่จะน ามาช่วยในการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิต (B.Sc.Stat_57_4.1_29) 
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- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

แผนผังที่ 7 ระบบการส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ 

                                                   /
                     1      /  

                         
                                    
                              

                        
                                 

                      

                         
                                         

 

- เม.ย. 2557/ คณะกรรม 

การบริหารหลักสูตร และ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

 

- ตลอดปีการศึกษา/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

- ปลายปีการศึกษา/ 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 

- ก่อนเปิดภาคเรียน/ 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 

 

ระบบและกลไกการ
ส่งเสริม และ
พัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ  ประชุมร่วมกับ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ในการจัดท าแผนงบประมาณเพ่ือจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ทางด้านวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ (B.Sc.Stat_57_4.1_30)  
โดยทาง คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน ต้อง
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  จากนั้นเมื่อสิ้นปี
การศึกษา กรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมร่วมกับ อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือประ 
เมินผลที่ได้จากการได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ และการน าผลที่ได้ไป
ปรับใช้ในด้านการเรียนการสอน และ/หรือ งานด้านอื่นๆ  สรุปภาพรวม ปัญหา อุปสรรค 
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ที่เกิดขึ้น รวมทั้งพิจารณาข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปปรับปรุงระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตรส าหรับปีการศึกษาต่อไป 

การด าเนินงานการ
ส่งเสริม และ
พัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ  
ได้เข้าร่วมการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ดัง ตารางแสดง โครงการ/กิจกรรม 
ที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร เข้าร่วมในปีการศึกษา 2557 

การประเมินระบบ
การส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  

        คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ท าการประเมินระบบการส่งเสริม และพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ในปีการศึกษา 2557 ผลการประเมินเป็นดังนี้ 
   1. จากการประเมินผลที่ได้จากการได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
และการน าผลที่ได้ไปปรับใช้ในด้านการเรียนการสอน และ/หรือ งานด้านอื่นๆ พบว่า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หลักสูตร  
ศรีนครินทรวิโรฒศึกษา : ความเป็นครูและทักษะการสอน ได้น าแนวคิดในเรื่องการวัด
และการประเมินผล มาปรับใช้ในรายวิชา SCI421 โครงงานส าหรับวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 
โดยให้นิสิตท าการประเมินตนเอง (B.Sc.Stat_57_4.1_31) เพ่ือให้นิสิตได้ตรวจสอบ
ความรู้ ความเข้าใจ และการท างานของตนเอง 
   2. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ที่อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้เข้าร่วม เป็นโครงการที่ไม่มีการเสียค่าจ่ายทั้งสิ้น อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่
สามารถเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่เสียค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากภาควิชาได้รับการจัดสรร
งบประมาณจ ากัด 

การปรับปรุงระบบ
การส่งเสริมและ
พัฒนาอจารย์
ประจ าหลักสูตร 

        คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีแนวทางในการปรับปรุงระบบการส่งเสริม และ
พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับปีการศึกษา 2558 (B.Sc.Stat_57_4.1_29) ดังนี้ 
   1. สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
และน าผลที่ได้จากการพัฒนามาปรับใช้ในด้านการเรียนการสอน โดยเน้นการพัฒนาความ 
รู้ที่จะน ามาช่วยในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิต  
   2. เสนอภาควิชา เพื่อเสนอคณะและมหาวิทยาลัย ให้จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่า 
ใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมเพ่ิมข้ึน        

 

ตารางแสดง โครงการ/กิจกรรม ที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร เข้าร่วมในปีการศึกษา 2557  

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/ประชุม /อบรม/สัมมนา/กิจกรรม วัน-เดือน-ปี และ สถานที ่ทีจ่ัด รหัสเอกสาร 
ผศ.ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ 

1 โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลกครั้งท่ี 1 
15 ต.ค. 2557 

คณะวิทยาศาสตร์ มศว 
B.Sc.Stat_57_4.1_34 

2 กิจกรรมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 13 ม.ค. 2558 B.Sc.Stat_57_4.1_36 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/ประชุม /อบรม/สัมมนา/กิจกรรม วัน-เดือน-ปี และ สถานที ่ทีจ่ัด รหัสเอกสาร 
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร 

คณะ สถาบัน และส านักงานคณบดี (ประสานมิตร) 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มศว 
อาคารวิจัย และการศึกษาต่อเนื่อง 

มศว 

3 
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง การใช้ IT เพื่อการจัดการประชุม 
14 ม.ค. 2558  

คณะวิทยาศาสตร์ มศว 
B.Sc.Stat_57_4.1_37 

ผศ.รวีวรรณ งามสันติกุล 

1 โครงการอบรมเรื่องการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย 
14 ส.ค. 2557 

ภาควิชาคณิตศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์ มศว 

B.Sc.Stat_57_4.1_33 

2 โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลกครั้งท่ี 1 
15 ต.ค. 2557 

คณะวิทยาศาสตร์ มศว 
B.Sc.Stat_57_4.1_34 

3 
กิจกรรมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร 

คณะ สถาบัน และส านักงานคณบดี (ประสานมิตร) 

13 ม.ค. 2558 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มศว 
อาคารวิจัย และการศึกษาต่อเนื่อง 

มศว 

B.Sc.Stat_57_4.1_36 

4 
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง การใช้ IT เพื่อการจัดการประชุม 
14 ม.ค. 2558  

คณะวิทยาศาสตร์ มศว 
B.Sc.Stat_57_4.1_37 

5 

โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่  21 กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนด้วย Google App For 

Education และWindows 8  

20 ก.พ. 2558 
ภาควิชาคณิตศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์ มศว 

B.Sc.Stat_57_4.1_38 

6 
โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมที่ 1 
แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF  

1 เม.ย. 2558 
คณะวิทยาศาสตร์ มศว 

B.Sc.Stat_57_4.1_42 

7 
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อท าความเข้าใจการ

ประเมินคุณภาพหลักสูตร  
10 เม.ย. 2558  

คณะวิทยาศาสตร์ มศว 
B.Sc.Stat_57_4.1_43 

ผศ.ชุติวรรณ เพ็ญเพียร 

1 โครงการอบรมเรื่องการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย 
14 ส.ค. 2557 

ภาควิชาคณิตศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์ มศว 

B.Sc.Stat_57_4.1_33 

2 
กิจกรรมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร 

คณะ สถาบัน และส านักงานคณบดี (ประสานมิตร) 

 13 ม.ค. 2558 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มศว 
อาคารวิจัย และการศึกษาต่อเนื่อง 

มศว 

B.Sc.Stat_57_4.1_36 

3 
โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่  21 กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนด้วย Google App For 

 20 ก.พ. 2558 
ภาควิชาคณิตศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์ มศว 

B.Sc.Stat_57_4.1_38 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/ประชุม /อบรม/สัมมนา/กิจกรรม วัน-เดือน-ปี และ สถานที ่ทีจ่ัด รหัสเอกสาร 
Education และWindows 8  

4 

โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสติสู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 2 การค้นหาความรู้โดย
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย R และ Weka จัดโดย

ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

 11 มี.ค. 2558  
ภาควิชาคณิตศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์ มศว 
 

B.Sc.Stat_57_4.1_40 

5 
โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมที่ 1 
แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF  

1 เม.ย. 2558 
คณะวิทยาศาสตร์ มศว 

B.Sc.Stat_57_4.1_42 

อ.กาญจนา พานิชการ 

1 โครงการอบรมเรื่องการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 14 ส.ค. 2557 

ภาควิชาคณิตศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์ มศว 

B.Sc.Stat_57_4.1_33 

2 โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลกครั้งท่ี 1 
15 ต.ค. 2557 

คณะวิทยาศาสตร์ มศว 
B.Sc.Stat_57_4.1_34 

3 
กิจกรรมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร 

คณะ สถาบัน และส านักงานคณบดี (ประสานมิตร) 

13 ม.ค. 2558 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มศว 
อาคารวิจัย และการศึกษาต่อเนื่อง 

มศว 

B.Sc.Stat_57_4.1_36 

4 

โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่  21 กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนด้วย Google App For 

Education และWindows 8  

20 ก.พ. 2558 
ภาควิชาคณิตศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์ มศว 

B.Sc.Stat_57_4.1_38 

5 
โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่  21 กิจกรรมที่ 3 การใช้โปรแกรม Euler 
Math Toolbox ส าหรับการสอนคณิตศาสตร ์ 

25 มี.ค. 2558  
ภาควิชาคณิตศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์ มศว 

B.Sc.Stat_57_4.1_41 

อ.สุกัญญา อินทรภักด์ิ 

1 
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนา

คุณภาพการผลิตบัณฑิต มศว” 

 28 – 30 พ.ค. 2557 
กองบริการการศึกษา และกองกิจการ

นิสิต มศว 

B.Sc.Stat_57_4.1_32 

2 โครงการอบรมเรื่องการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย 
14 ส.ค. 2557 

ภาควิชาคณิตศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์ มศว 

B.Sc.Stat_57_4.1_33 

3 โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลกครั้งท่ี 1 
15 ต.ค. 2557 

คณะวิทยาศาสตร์ มศว 
B.Sc.Stat_57_4.1_34 

4 
โครงการเปิดประตูประกันภัยสู่รั้วมหาวิทยาลัย 
“ประกันภัยกับการฝึกงานและสหกิจศึกษา”  

22 ธ.ค. 2557 
สมาคมประกันวินาศภัย  

โรงแรม เดอะ สุโกศล กทม 

B.Sc.Stat_57_4.1_35 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/ประชุม /อบรม/สัมมนา/กิจกรรม วัน-เดือน-ปี และ สถานที ่ทีจ่ัด รหัสเอกสาร 

5 
กิจกรรมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร 

คณะ สถาบัน และส านักงานคณบดี (ประสานมิตร) 

13 ม.ค. 2558 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มศว 
อาคารวิจัย และการศึกษาต่อเนื่อง 

มศว 

B.Sc.Stat_57_4.1_36 

6 
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หลักสูตร  

ศรีนครินทรวิโรฒศึกษา : ความเป็นครูและทักษะ
การสอน 

 26 ก.พ. – 21 พ.ค. 2558 
มศว 

B.Sc.Stat_57_4.1_39 

7 
โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมที่ 1 
แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF  

1 เม.ย. 2558 
คณะวิทยาศาสตร์ มศว 

B.Sc.Stat_57_4.1_42 

8 
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อท าความเข้าใจการ

ประเมินคุณภาพหลักสูตร  
10 เม.ย. 2558 

คณะวิทยาศาสตร์ มศว 
B.Sc.Stat_57_4.1_43 

9 
การประชุมคณิตศาสตร์บริสุทธ์ิและประยุกต์ 

ประจ าปี 2558 (APAM 2015) 
4 – 5 ม.ิย. 2558  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
B.Sc.Stat_57_4.1_44 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Stat_57_4.1_1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2548 
B.Sc.Stat_57_4.1_2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
B.Sc.Stat_57_4.1_3 หนังสือจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง การก าหนดจ านวนอาจารย์

ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ.2548 
B.Sc.Stat_57_4.1_4 หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
B.Sc.Stat_57_4.1_5 แบบประเมินภาระงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
B.Sc.Stat_57_4.1_6 แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร 
B.Sc.Stat_57_4.1_7 แบบประเมินการจัดบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต 
B.Sc.Stat_57_4.1_8 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น

พนักงานงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง (1) 7-4535 
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

B.Sc.Stat_57_4.1_9 ค าสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็น
พนักงานในมหาวิทยาลัย และเรื่องเปลี่ยนแปลงกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก
เพ่ือจ้างเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย และบันทึกข้อความ เรื่องขอเชิญคณะกรรม  
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
การสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

B.Sc.Stat_57_4.1_10 บันทึกข้อความ เรื่องยินยอมให้ นางสาวปิยดา ทองแจ่ม โอนย้ายต้นสังกัดโดยนับ
เวลาการชดใช้ทุนอย่างต่อเนื่อง 

B.Sc.Stat_57_4.1_11 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
พนักงานงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง (1) 7-0246 
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

B.Sc.Stat_57_4.1_12 ผลการคัดเลือก ต าแหน่งอาจารย์ (1) 7-0246 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
B.Sc.Stat_57_4.1_13 ค าสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็น

พนักงานในมหาวิทยาลัย และบันทึกข้อความ เรื่องขอเชิญคณะกรรมการสอบคัด  
เลือกเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

B.Sc.Stat_57_4.1_14 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 4/2557 วัน
อังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 วาระท่ี 4.4 การปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

B.Sc.Stat_57_4.1_15 สมอ. 08 ฉบับที่ สกอ. รับทราบเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2558 
B.Sc.Stat_57_4.1_16 ผลการประเมินอาจารย์เป็นรายวิชา ปค. 003 ภาคการศึกษา 1/2557 และ 

2/2557 
B.Sc.Stat_57_4.1_17 ผลการประเมินการจัดบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต 
B.Sc.Stat_57_4.1_18 ผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร 
B.Sc.Stat_57_4.1_19 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น

พนักงานงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง (1) 7-0246 
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

B.Sc.Stat_57_4.1_20 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 4/2557 วัน
อังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 วาระท่ี 1.1 การรับพนักงานสายวิชาการต าแหน่ง
อาจารย์สาขาสถิติ 

B.Sc.Stat_57_4.1_21 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 320/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2557 

B.Sc.Stat_57_4.1_22 บันทึกข้อความ เรื่องขอส่งข้อมูลประกอบการจัดท าค าขอก าหนดกรอบอัตราเพ่ิม
ใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา 

B.Sc.Stat_57_4.1_23 สรุปผลการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ และการวางแผนกรอบ
อัตราก าลังระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2561) 

B.Sc.Stat_57_4.1_24 แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 
B.Sc.Stat_57_4.1_25 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตร
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
บัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 

B.Sc.Stat_57_4.1_26 รายงานการประชุม ภาควิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 2 กรกฎาคม 2557
วาระท่ี 1.3 การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 

B.Sc.Stat_57_4.1_27 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
B.Sc.Stat_57_4.1_28 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 6/2558  

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2558 วาระท่ี 4.6 การจัดท าตารางสอนปีการศึกษา 2558 
B.Sc.Stat_57_4.1_29 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 5/2558 วัน

อังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 วาระท่ี 1.2 การเข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม พัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

B.Sc.Stat_57_4.1_30 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2558 คณะ
วิทยาศาสตร์ 

B.Sc.Stat_57_4.1_31 แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม วิชาโครงงานส าหรับวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 
B.Sc.Stat_57_4.1_32 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต มศว” 

วันที่ 28 – 30 พ.ค. 2557 จัดโดยกองบริการการศึกษาและกองกิจการนิสิต  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

B.Sc.Stat_57_4.1_33 โครงการอบรมเรื่องการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย วันที่ 14 ส.ค. 2557 จัดโดย
ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

B.Sc.Stat_57_4.1_34 โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลกครั้งที่ 1 การประชุมเสวนากรอบและทิศ
ทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 15 ต.ค. 2557 จัดโดยคณะ
วิทยาศาสตร์ 

B.Sc.Stat_57_4.1_35 โครงการเปิดประตูประกันภัยสู่รั้วมหาวิทยาลัย “ประกันภัยกับการฝึกงานและสห
กิจศึกษา” วันที่ 22 ธ.ค. 2557 จัดโดยสมาคมประกันวินาศภัย 

B.Sc.Stat_57_4.1_36 กิจกรรมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2557 ระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน และส านักงานคณบดี (ประสานมิตร) วันที่ 13 
ม.ค. 2558 จัดโดยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มศว 

B.Sc.Stat_57_4.1_37 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้ IT เพ่ือการ
จัดการประชุม วันที่ 14 ม.ค. 2558 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์  

B.Sc.Stat_57_4.1_38 โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 กิจกรรมที่ 1 การ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนด้วย Google App For Education 
และWindows 8 วันที่ 20 ก.พ. 2558 จัดโดยภาควิชาคณิตศาสตร์ 

B.Sc.Stat_57_4.1_39 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หลักสูตร ศรีนครินทรวิโรฒศึกษา : ความ
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
เป็นครูและทักษะการสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 26 ก.พ. – 21 
พ.ค. 2558 จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

B.Sc.Stat_57_4.1_40 โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรมที่ 2 การ
ค้นหาความรู้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย R และ Weka วันที่ 11 มี.ค. 2558 จัด
โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ 

B.Sc.Stat_57_4.1_41 โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 กิจกรรมที่ 3 การ
ใช้โปรแกรม Euler Math Toolbox ส าหรับการสอนคณิตศาสตร์ วันที่ 25 มี.ค. 
2558 จัดโดยภาควิชาคณิตศาสตร์ 

B.Sc.Stat_57_4.1_42 โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมที่ 1 แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่
ปรึกษาตามกรอบ TQF จัดวันที่ 1 เม.ย. 2558 โดยคณะวิทยาศาสตร์ 

B.Sc.Stat_57_4.1_43 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือท าความเข้าใจการประเมินคุณภาพหลักสูตร วันที่ 
10 เม.ย. 2558 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

B.Sc.Stat_57_4.1_44 การประชุมคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ ประจ าปี 2558 (APAM 2015) วันที่ 
4 – 5 มิ.ย. 2558 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.2    คุณภาพอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า    

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4.67 คุณภาพ ดีมาก  

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย  
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

วิธีการค านวณคะแนนภาพรวม 
 
ค่าคะแนนที่ได้ =                  ผลรวมคะแนนประเด็นที่ประเมิน 
    จ านวนประเด็นทั้งหมด           
 
ผลการด าเนินการ 

ประเด็นในการพิจารณา ผลการด าเนินการ 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 คะแนน 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 5 คะแนน 
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4 คะแนน 
 14 คะแนน 
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ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน    
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน  ระหว่าง 0 – 5 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  

5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท    
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 100   

สูตรการค านวณ    
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

       
 

 
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการด าเนินการ 

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 1 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 20 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 5 คะแนน 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Stat_57_4.2.1_1 สมอ. 08 ฉบับที่ สกอ. รับทราบเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2558 

             จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

                      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

 

 X 100 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

                ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

 X 5 
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B.Sc.Stat_57_4.2.1_2 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
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ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

เกณฑ์การประเมิน    

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน  
ระหว่าง 0 – 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
 และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท   
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
  และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 100 

 
 

สูตรการค านวณ    
  1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

       
 

 
  
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการด าเนินการ 

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 5 คะแนน 

 

             จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

                      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

 

 X 100 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

                     ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

 X 5 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Stat_57_4.2.2_1 สมอ. 08 ฉบับที่ สกอ. รับทราบเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2558 
B.Sc.Stat_57_4.2.2_2 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
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ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน    

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ 
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ    
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร ตามสูตร 

       
 

 
  
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 

 
ผลการด าเนินการ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 0.8  
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 16 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  4 คะแนน 

  ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

                      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

 

 X 100 

  ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

                     ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

 X 5 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิต ิ หน้า 65 
 

ข้อมูลประกอบการค านวณผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด (คน)   
2 จ านวนรวมของบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (อาจารย์ประจ า

หลักสูตร) 
(ช้ินงาน)   

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ  

0.40   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60   

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 1 0.8 

 -   บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

1.00   
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ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
    ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

1.00   

 -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  1.00   
 -   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
1.00   

 -   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00   
 -   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน  
1.00   

 -   ต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  1.00   
 -   หนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   
 -   งานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   
 -   ต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
1.00   

 -   หนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 -   งานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง 
    วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 0.8 
 

 

ล าดับ

ที ่

ชื่อบทความวิจัย
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ตีพิมพ์เผยแพร่ 

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 

วัน-เดือน-ปี 

สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด 

หรือชื่อวารสาร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

1 กิจกรรมการเรียน

การสอน ท่ีใช้สื่อ 

เรื่องพื้นที่ผิวและ

ปริมาตรของทรง

กลมส าหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

วรัญญา ค าตรง, สายัณห์ 

โสธะโร, ชุติวรรณ เพ็ญ

เพียร, ธนูชัย ภูอุดม 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.3    ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4 คุณภาพ ดี 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งช้ีย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2555 2556 2557 

การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(B.Sc.Stat_57_4.3_1 ถึง B.Sc.Stat_57_4.3_4) 

100% 100% 100% 3 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(B.Sc.Stat_57_4.3_5) 

ไม่ได้
ประเมิน 

ไม่ได้
ประเมิน 

4.54 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Stat_57_4.3_1 รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรใน มคอ. 2 ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ   
B.Sc.Stat_57_4.3_2 สมอ. 08 ฉบับที่ สกอ. รับทราบเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2557 
B.Sc.Stat_57_4.3_3 สมอ. 08 ฉบับที่ สกอ. รับทราบเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2558 
B.Sc.Stat_57_4.3_4 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
B.Sc.Stat_57_4.3_5 ผลส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนบน 

e-survey 
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องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งช้ีที่   
ผลการด าเนินงาน ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร   3   ปานกลาง 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 2    น้อย 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3  การประเมินผู้เรียน  2    น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

5 คะแนน ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบท่ี 5 3 ปานกลาง 
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ตัวบ่งช้ีที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 คุณภาพ ปานกลาง 
ผลการด าเนินงาน   

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
ระบบและกลไกการ
ออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวิชา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปรับปรุง 2554 ได้มีการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงศึกษา 
ธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 (B.Sc.Stat_57_5.1_1), 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษา พ.ศ.2548 (B.Sc.Stat_57_5.1_2), ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานการอุดมศึกษา (B.Sc.Stat_57_5.1_3), และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 (มคอ. 1)  
(B.Sc.Stat_57_5.1_4) ตามกระบวนการดังนี้ 
   1. ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 

ศึกษาแห่งชาติ (TQF) สอดคล้องกับมาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย และนโยบายการศึกษาชาติ ความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้ง 
อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   2. ออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตรในแต่ละหมวดวิชาให้สอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) สอดคล้องกับมาตรฐานของสภาวิชาชีพ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และนโยบายการศึกษาชาติ ความต้องการ
ของชุมชนและสังคม รวมทั้งอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
   3. การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร มีกลไกการด าเนินงานตามระ 
บบการเปิดและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยในขั้นตอนแรกมี
การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือด าเนินการออกแบบหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร
และสาระรายวิชาในหลักสูตรตามกระบวนการที่วางไว้ในข้อ 1-2 ร่วมกับภาควิชาคณิต 
ศาสตร์ ฝ่ายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ และคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ที่บริการ
รายวิชาสอนให้กับนิสิตหลักสูตรสถิติ ในขั้นตอนที่เหลือจนถึงส านักงานคณะกรรมการ 
อุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นไป
ตามระบบและกลไกการด าเนินงานตามระบบการเปิดและปรับปรุงหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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แผนผังที่ 8 ระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ 

         .1

            

                       

          .3 –    .7 

  

        .2 
                                   

                    

                                         
                 

       .2          

                          
             

     

   

                                 /
                                       .5

                 /
                                       .5/

   .6

             

                                     
                                  

                                        

      

                

 

- ปีการศึกษา 2553/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- ปีการศึกษา 2553 – 

2554/ อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

- ปีการศึกษา 2553 –

2554/ อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

- ปีการศึกษา 2554/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- ปีการศึกษา 2555/ 

มหาวิทยาลัย 

- ทุกปีการศึกษา/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- ปลายภาคเรียน/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

- ปลายภาคเรียน/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- ปลายปีการศึกษา/  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

- ปีการศึกษา 2558/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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    4. คณะวิทยาศาสตร์มีค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือออกแบบหลัก  
สูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ออกแบบรายวิชาและ
สาระวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
หมวดวิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ 
และคณะวิทยาศาสตร์ ส่วนวิชาแกนเฉพาะสาขา วิชาเฉพาะด้าน มีการเพ่ิมเติมราย  
วิชาและปรับปรุงสาระรายวิชาจากหลักสูตรเก่าผ่านมติที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลัก 
สูตร หลังจากรับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร นิสิต ศิษย์เก่า 
อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ 

การด าเนินงานการ
ออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวิชา 

1.    1. ในการน าหลักสูตรตามมคอ. 2 มาใช้ ก่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2557 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการจัดประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมการเปิดรายวิชาตาม
แผนการเรียน การจัดอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในแต่ละรายวิชา 
(B.Sc.Stat_57_5.1_5 และ  B.Sc.Stat_57_5.1_6) 

 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควบคุม ก ากับติดตามให้อาจารย์ผู้สอนจัดส่ง 
มคอ. 3  และมคอ. 4  ก่อนเปิดภาคเรียน 30 วัน โดยตรวจสอบรายวิชาบนเว็บไซต์
ของภาควิชาว่ามีวิธีการประเมินตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชาและ
หลักสูตรหรือไม่ (B.Sc.Stat_57_5.1_7 และ B.Sc.Stat_57_5.1_8) 

3. ระหว่างเปิดภาคการศึกษาประธานหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาจะ
ถามปัญหาการเรียนการสอนกับนิสิตแต่ละชั้นปีว่ามีการจัดการเรียนสอนอย่างไร
ตรงกับแผนการสอนหรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือไม่ (B.Sc.Stat_57_5.1_9 
และ B.Sc.Stat_57_5.1_10) 

4. ก่อนสอบปลายภาคมีการประเมินผลการเรียนรู้โดยนิสิตเองและหลังจากสอบไล่
จะมีประชุมเพ่ือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  (B.Sc.Stat_57_5.1_11 ถึง 
B.Sc.Stat_57_5.1_14) 

 5. หลังสอบไล่ภายใน 30 วัน มีการจัดท า มคอ. 5 และ มคอ. 6 เพ่ือรายงานผล
การประเมินการสอน และผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา (B.Sc.Stat_57_5.1_15 
และ B.Sc.Stat_57_5.1_16) 

 6. หลังสอบไล่ภายใน 60 วัน มีการจัดท า มคอ. 7  เพ่ือประเมินผลการเรียนการ
สอนว่าสอดคล้องกับหลักสูตรที่ก าหนดไว้หรือไม่ (B.Sc.Stat_57_5.1_17 และ 
B.Sc.Stat_57_5.1_18) 
   7. มีการจัดประชุมเพ่ือพุดคุยปัญหาการสอน การท าโครงงานของนิสิต การ
แก้ปัญหานิสิตที่ไม่เรียนตามแผนการเรียน (B.Sc.Stat_57_5.1_19 และ 
B.Sc.Stat_57_5.1_20) การรับนิสิตในปีการศึกษา 2558 (B.Sc.Stat_57_5.1_21 
ถึง B.Sc.Stat_57_5.1_23) การพิจารณา มคอ. 3 – มคอ. 7 ร่วมกัน 
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(B.Sc.Stat_57_5.1_24 ถึง B.Sc.Stat_57_5.1_26) และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนิสิต (B.Sc.Stat_57_5.1_11 ถึง B.Sc.Stat_57_5.1_14) 

 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

ระบบและกลไกการ
ปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัย 

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปรับปรุง 2554 มีการ
ออกแบบหลักสูตรให้สามารถปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาวิชาสถิติตามกระบวนการดังนี้ 
   1. ออกแบบโครงสร้างหลักสูตร โดยวางโครงสร้างเป็นหมวดวิชาที่เน้นนิสิตเป็น
ศูนย์กลางและสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ในแต่ละหมวดวิชาก าหนด
รายวิชาที่มีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่าหน่วยกิตรวมในแต่ละหมวดวิชา เพื่อให้นิสิต
สามารถเลือกเรียนให้สอดคล้องกับความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สถิติ 
หรือตามความถนัดของตนเอง 
   2. ออกแบบวิชาเฉพาะด้านบางวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาแบบเปิดกว้าง เพื่อเป็น
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สถิติได้ทันท่วงที อาทิ
เช่น รายวิชาสัมมนาเกี่ยวกับวิชาสถิติ โครงงานสถิติ และการศึกษารายบุคคลในวิชา
สถิติ 
   3. การปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตร  มีกลไกการด าเนินงานผ่านการประชุม
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือด าเนินการออกแบบปรับปรุงหลักสูตร และสาระราย  
วิชาในหลักสูตร ตามกระบวนการที่วางไว้ในข้อ 1-2  อาทิเช่น การก าหนดรายวิชา
ชีวสถิติเป็นวิชาบังคับเรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ โดยการ
ส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาสถิติที่เป็นแกนหลัก และสอดแทรกทักษะความรู้
ด้านสุขภาพแห่งศตวรรษที่ 21 และเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นวิชาบังคับโดยใช้
โปรแกรม CaR และ Euler ช่วยการค านวณและสร้างกราฟเพ่ือให้นิสิตมีความเข้าใจ
คณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้นิสิตยังสามารถเสนอรายวิชาเลือกที่ต้องการ 
เรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา  

การด าเนินงานการ
ปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัย 

       อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติมีการจัดประชุม
เพ่ือพิจารณาเปิดวิชาเลือกตามความต้องการของนิสิต (B.Sc.Stat_57_5.1_27) และ
จัดประชุมเพ่ือพิจารณาหัวข้อสัมมนา หรือโครงงาน (B.Sc.Stat_57_5.1_28) ที่
พัฒนานิสิตให้เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีอาจารย์ให้ค าปรึกษา อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีการพิจารณาหัวข้อภายใต้กรอบการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม  ทักษะด้านสารสนเทศและทักษะอาชีพในด้านต่างๆ  

การตรวจสอบ/        อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มีการส ารวจ
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ประเมินการ
ด าเนินงาน 

รายวิชาเลือกที่นิสิตต้องการเรียน มีการส ารวจนิสิตที่ไม่สามารถเรียนตามแผนการ
เรียน  และน าผลการส ารวจมาพิจารณาเปิดรายวิชาตามแผนการเรียน โดยค านึงถึง
ความทันสมัยและเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพของนิสิต  อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการ
ประชุมวางแผนการจัดตารางสอนให้นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
(B.Sc.Stat_57_5.1_5 และ  B.Sc.Stat_57_5.1_6) และมีการปรับปรุงสาระการท า
สัมมนาและโครงงานตามความถนัดของนิสิตผ่านการประชุมผลการเรียนรู้ของนิสิต
ชั้นปีที่ 4 (B.Sc.Stat_57_5.1_9 และ B.Sc.Stat_57_5.1_10) 

การปรับปรุงการ
เปิดรายวิชาให้
ทันสมัย 

         อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มีการน าผลการ
ประเมินการฝึกงานของนิสิตชั้นปีที่ 3 ในหลักสูตรและข้อเสนอของนิสิตมาพิจารณา
เปิดรายวิชาเฉพาะด้านเลือก โดยค านึงถึงความทันสมัยและเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพ
ของนิสิต ในปีการศึกษา 2557 ได้เปิดรายวิชาเลือกที่ต่างจากปีการศึกษา 2556 
ได้แก่ รายวิชาการศึกษารายบุคคลในวิชาสถิติ รายวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 
(ST363) และรายวิชาโปรแกรมประยุกต์เชิงธุรกิจ (CP472)  (B.Sc.Stat_57_5.1_29 
และ B.Sc.Stat_57_5.1_30) เพ่ือให้นิสิตมีการบูรณาการสหสาขาวิชาเพ่ิมมากข้ึน  

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Stat_57_5.1_1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2548 
B.Sc.Stat_57_5.1_2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลัก 

สูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
B.Sc.Stat_57_5.1_3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา 
B.Sc.Stat_57_5.1_4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 (มคอ. 1) 
B.Sc.Stat_57_5.1_5 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ) ครั้งที่ 2/2557 

วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 วาระท่ี 4.1 การจัดท าตารางสอนปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Stat_57_5.1_6 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ) ครั้งที่ 6/2558 

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 วาระท่ี 4.6 การจัดท าตารางสอนปีการศึกษา 2558 
B.Sc.Stat_57_5.1_7 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ) ครั้งที่ 3/2557 

วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 วาระท่ี 1.2 การจัดท า มคอ. 3 ภาคการศึกษา 1/2557 
B.Sc.Stat_57_5.1_8 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 6/2557 

วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 วาระท่ี 1.2 การจัดท า มคอ. 3 ภาคการศึกษา 2/2557 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Stat_57_5.1_9 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 6/2557 

วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 วาระท่ี 4.1 การจัดการเรียนการสอนและผลการเรียนรู้
ของนิสิต 

B.Sc.Stat_57_5.1_10 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 3/2558 
วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 วาระท่ี 4.2 การจัดการเรียนการสอนและผลการเรียนรู้ของ
นิสิต 

B.Sc.Stat_57_5.1_11 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 1/2558 
วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 วาระท่ี 4.1 การตัดเกรด ภาคการศึกษา 1/2557 

B.Sc.Stat_57_5.1_12 รายงานการประชุม คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 
วันพุธที่ 7 มกราคม 2558 วาระท่ี 4.1 การทวนสอบผลการเรียน (เกรด) ประจ าภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

B.Sc.Stat_57_5.1_13 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 5/2558 
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 วาระท่ี 4.1 การตัดเกรด ภาคการศึกษา 2/2557  

B.Sc.Stat_57_5.1_14 รายงานการประชุม คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที ่11/2558 
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 วาระท่ี 4.1 การตัดเกรด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2557 

B.Sc.Stat_57_5.1_15 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 1/2558 
วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 วาระท่ี 4.3 การจัดท า มคอ. 5  ภาคการศึกษา 
1/2557 

B.Sc.Stat_57_5.1_16 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 5/2558 
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 วาระท่ี 4.3 การจัดท า มคอ. 5  ภาคการศึกษา 
2/2557 

B.Sc.Stat_57_5.1_17 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 5/2558 
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 วาระท่ี 4.4 ก าหนดวันจัดท า มคอ. 7 และ สมอ. 07 
ส าหรับปีการศึกษา 2557 

B.Sc.Stat_57_5.1_18 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 7/2558 
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 วาระท่ี 4.1 การจัดท า มคอ. 7 และ สมอ. 07 ส าหรับ
ปีการศึกษา 2557  

B.Sc.Stat_57_5.1_19 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 2/2557 
วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 วาระท่ี 1.1 ผลการส ารวจรายวิชาที่มีนิสิตตกค้าง 

B.Sc.Stat_57_5.1_20 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ) ครั้งที่ 5/2558 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 วาระท่ี 4.2 นิสิตที่มีปัญหาด้านการเรียน และด้าน
อ่ืนๆ  

B.Sc.Stat_57_5.1_21 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ) ครั้งที่ 5/2557 
วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 วาระท่ี 4.1 เกณฑ์การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต (รับตรง) 
ประจ าปีการศึกษา 2558  

B.Sc.Stat_57_5.1_22 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ) ครั้งที่ 2/2558 
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 วาระท่ี 4.1 จ านวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็น
นิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ที่รับไว้สอบสัมภาษณ์ 

B.Sc.Stat_57_5.1_23 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 3/2558 
วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 วาระท่ี 4.3 จ านวนรับเข้าสอบสัมภาษณ์และรายชื่อ
กรรมการสอบสัมภาษณ์ 

B.Sc.Stat_57_5.1_24 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 1/2558 
วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 วาระท่ี 4.3 การจัดท า มคอ. 5 ภาคการศึกษา 1/2557  

B.Sc.Stat_57_5.1_25 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 5/2558 
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 วาระท่ี 4.3 การจัดท า มคอ. 5 ภาคการศึกษา 2/2557 

B.Sc.Stat_57_5.1_26 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 7/2558 
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 วาระท่ี 4.1 การจัดท า มคอ. 7 และ สมอ. 07 ส าหรับ
ปีการศึกษา 2557  

B.Sc.Stat_57_5.1_27 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 4/2557 
วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 วาระท่ี 4.3 การเปิดรายวิชาเลือก  

B.Sc.Stat_57_5.1_28 แผนการเรียนรายวิชา SCI 411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ และ รายวิชา SCI421 
โครงงานส าหรับวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์  

B.Sc.Stat_57_5.1_29 ตารางสอนประจ าปีการศึกษา 2556 
B.Sc.Stat_57_5.1_30 ตารางสอนประจ าปีการศึกษา 2557 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2     การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 คุณภาพ ปานกลาง 

ผลการด าเนินงาน    
- การก าหนดผู้สอน 

ระบบและกลไกการ
ก าหนดผู้สอน 

ในการก าหนดผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการวางระบบและกลไกในการ
ก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบการจัดตารางสอนส ารวจการเรียนของนิสิตแต่ละชั้นปีจากอาจารย์ที่
ปรึกษาว่านิสิตเรียนเป็นไปตามแผนหรือไม่  มีวิชาใดท่ีตกค้าง ส ารวจความต้องการ
เรียนวิชาเลือก และส ารวจอาจารย์ผู้สอนว่าสนใจสอนวิชาใด ถนัดสาขาใด โดยน า
ประสบการณ์การสอน และผลการประเมินของนิสิตในปีที่ผ่านมา มาประกอบการ
พิจารณาจัดตารางสอน  

ในการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะยึดตามแผนการเรียนที่
ปรากฏในหลักสูตร และเกลี่ยภาระงานสอนให้ใกล้เคียงกัน โดยผู้สอนแต่ละคนต้อง
จัดท า มคอ. 3 และ/หรือ มคอ. 4 ซึ่งมีการก าหนดผลการเรียนรู้ (curriculum 
mapping) ก่อนเปิดภาคเรียน 30 วัน  เมื่อสิ้นภาคการศึกษานิสิตมีการประเมินการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้แบบ ปค.003 และ ปค.004  หัวหน้าภาควิชา
คณิตศาสตร์น าผลการประเมินในแต่ละรายวิชาแจ้งประธานหลักสูตรเพ่ือรับทราบ
ปัญหากรณีที่ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยน้อยกว่า 3.51  ประธานหลักสูตร 
และหัวหน้าภาควิชา เรียกนิสิตมาพูดคุยหาสาเหตุ หัวหน้าภาคน าผลการพูดคุยแจ้ง
อาจารย์ผู้สอนให้ปรับปรุงการสอน และการให้ค าแนะน าแก่นิสิตเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนในภาคการศึกษาต่อไป 

การด าเนินการการ
ก าหนดผู้สอน 

จากการวางแผนการเปิดรายวิชาเรียนใน 1 ปีการศึกษา พบว่ามีวิชาที่เปิดสอน
ในหลักสูตรปรับปรุงปี 2554  10 รายวิชา หลักสูตรปรับปรุงปี 2552  5 รายวิชา และ
สอนให้กับหลักสูตรอ่ืน 4 รายวิชา จึงเกลี่ยภาระงานให้อาจารย์แต่ละคนสอน 2 – 3 
รายวิชาใน 1 ภาคการศึกษา (B.Sc.Stat_57_5.2_1 และ B.Sc.Stat_57_5.2_2) และ
ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 5 ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
และจัดท า course syllabus และรายงานผลการด าเนินงานรายวิชา ส าหรับหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2552 
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แผนผังที่ 9 ระบบการก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ 

                                  

                    /        

          . 3         . 4                         
                

                                              5     

           .3         .4           .5        .6 
                            

                                      

                                                  
       ELO                             5     

          .7 
                                  

                 

                    
                                    

          .5/    .6

 

- ภาคเรียนท่ี 3 ปี

การศึกษา 2556/ อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

- ภาคเรียนท่ี 3 ปี

การศึกษา 2556/ อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

- ตลอดปีการศึกษา/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- ก่อนเปิดภาคเรียน 60 

วัน/ อาจารย์ผู้สอน 

 

- ก่อนเปิดภาคเรียน 30 

วัน/ อาจารย์ผู้สอน 

 

- ระหว่างเปิดภาคเรียน/ 

อาจารย์ผู้สอน 

 

- ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด

ภาคเรียน/ อาจารย์ผู้สอน 

- ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด

ปีการศึกษา/ อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
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การประเมิน
กระบวนการการ
ก าหนดผู้สอน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมเพื่อประเมินกระบวนการการ
ก าหนดผู้สอนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ โดยพิจารณาจาก ปค. 003 และข้อ
ร้องเรียนของนิสิต (B.Sc.Stat_57_5.2_3) 

การปรับปรุง
กระบวนการการ
ก าหนดผู้สอน 

ถ้าผลจากการประเมินกระบวนการการก าหนดผู้สอน พบว่าความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากข้ึนไป  ก็จะคงอาจารย์ผู้สอนไว้ตามเดิม และสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการเพ่ิมเติม (B.Sc.Stat_57_5.2_4 และ 
B.Sc.Stat_57_5.2_5) 

 

-  การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 

ระบบและกลไก           ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มอบหมายให้อาจารย์
ผู้สอนพิจารณาผลการประเมินใน มคอ. 5  ของรายวิชาในภาคเรียนที่ผ่านมา และใน
การจัดท า มคอ. 3  ตามรายวิชาที่มีการเปิดสอน มีการน าผลการประเมินใน มคอ. 5  
ของรายวิชานั้น ๆ มาพิจารณาเป็นแนวทางปรับปรุงการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนต้อง
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  และน า มคอ. 3 เผยแพร่บนเว็ปไซต์ของคณะ
วิทยาศาสตร์ก่อนเปิดภาคเรียน 30 วัน  โดยมีภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยก ากับ
ดูแล 

การด าเนินงาน            ก่อนเปิดภาคการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลัก 
สูตร มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ. 3  ในรายวิชาที่รับผิดชอบโดยน าผลการ
ประเมินใน มคอ. 5  ของรายวิชาที่รับผิดชอบในภาคเรียนที่ผ่านมา มาพิจารณาเป็น
แนวทางปรับปรุงการสอน ส าหรับรายวิชาที่มีหลายกลุ่มจะมีการมอบหมายให้อาจารย์
หนึ่งท่านเป็นผู้รับผิดชอบ และมีการประชุมอาจารย์ผู้สอนแต่ละกลุ่มเพื่อร่วมกันจัดท า  
มคอ. 3 โดยอาจารย์ผู้สอนต้องตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ และน า มคอ. 3 
เผยแพร่บนเว็ปไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ก่อนเปิดภาคเรียน 30 วัน โดยมีภาควิชา 
คณะ และมหาวิทยาลัยก ากับดูแล (B.Sc.Stat_57_5.2_6 และ B.Sc.Stat_57_5.2_7)  
           ในภาคการศึกษา 1/2557  มี มคอ. 3 ตามจ านวนรายวิชาที่นิสิตหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ได้เรียน จ านวน 18 รายวิชา และ ในภาคการ 
ศึกษา 2/2557  มี มคอ. 3 จ านวน 19 รายวิชา (B.Sc.Stat_57_5.2_8)  เมื่อสิ้นสุด
การสอนในแต่ละภาคเรียน นิสิตต้องประเมินผลการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา ซึ่ง
สอบถามเกี่ยวกับทักษะการสอน เนื้อหารายวิชา การให้ค าปรึกษา (ปค. 003) 
(B.Sc.Stat_57_5.2_3) และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ปค. 004) (B.Sc.Stat_57_5.2_9) 

การก ากับการ
ตรวจสอบการ

               ในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะก ากับ
ติดตามการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ทุกรายวิชาในหลักสูตรที่เผย 
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จัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ. 3 
และ มคอ. 4) 

แพร่บนเว็บไซต์ (B.Sc.Stat_57_5.2_10)  และตรวจสอบการเรียนการสอน ว่าเป็นไป
ตามแผนการจัดการเรียนรู้เรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4) หรือไม่ผ่านผลการประเมินผล
การสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับทักษะการสอน เนื้อหารายวิชา 
การให้ค าปรึกษา (B.Sc.Stat_57_5.2_11 และ B.Sc.Stat_57_5.2_12) และสิ่งสนับ 
สนุนการเรียนรู้ค าปรึกษา (ปค. 004) (B.Sc.Stat_57_5.2_13 และ 
B.Sc.Stat_57_5.2_14) 

การปรับปรุง
กระบวนการจัดท า
แผนการเรียนรู้ 
(มคอ. 3 และ  
มคอ. 4) 

         คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาน าผลการประเมินการ
สอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา (ปค. 003 และ ปค. 004)  มาพิจารณาจัดท า มคอ. 5 
มคอ. 6 (B.Sc.Stat_57_5.2_15 และ B.Sc.Stat_57_5.2_16) 
         คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะน าผลการประเมินการสอนของอาจารย์  
(ปค. 003)  ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมาพิจารณา เพื่อพัฒนาปรับปรุงวิธีการเรียน 
การสอน การปรับปรุงการจัดท าแผนการเรียนรู้ในภาคการศึกษาต่อไป 
(B.Sc.Stat_57_5.2_6, B.Sc.Stat_57_5.2_7, B.Sc.Stat_57_5.2_11 และ 
B.Sc.Stat_57_5.2_12) เช่น รายวิชาเทคนิคการชักตัวอย่าง (ST347) เป็นวิชาบรรยาย
แต่อาจารย์ผู้สอนบูรณาการจัดท าแผนการเรียนรู้โดยเพิ่มทักษะการปฏิบัติให้นิสิตเพ่ิม
มากขึ้น (B.Sc.Stat_57_5.2_17)   

 

-  การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ระบบและกลไก          ในการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ วางระบบการบูรณาการในแต่ละปีให้ได้อย่างน้อย 1 รายวิชา โดยให้
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเทคนิคการชักตัวอย่างบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับ
การวิจัย รายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทางสังคม รายวิชาโครงงานส าหรับวิทยา 
ศาสตร์บริสุทธิ์ หรือรายวิชาคณิตศาสตร์กับการประมวลผลเชิงสัญลักษณ์ บูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

การด าเนินงาน          อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเทคนิคการชักตัวอย่าง (ST347) ได้ให้นิสิตแต่ละคนฝึก
กระบวนการวิจัยพื้นฐานโดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การหาคุณภาพของแบบสอบถาม ตลอดจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
(B.Sc.Stat_57_5.2_17 และ B.Sc.Stat_57_5.2_18)   ในภาคเรียนที่ 2/2557 
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (ST348) ได้
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เข้าร่วมการบริการวิชาการแก่สังคม กับคณะวิทยาศาสตร์ ในโครงการเปิดโลก
วิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน จัดขึ้นที่โรงเรียนวัฒนา
นคร (B.Sc.Stat_57_5.2_19) โดยอาจารย์ผู้สอนและนิสิตได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐานในการน าไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
เบื้องต้น แก่นักเรียน/นักศึกษา ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอน
รายวิชาคณิตศาสตร์กับการประมวลผลเชิงสัญลักษณ์ (MA381) ได้แนะน าการประ 
ยุกต์ เรื่องการอินทิเกรตฟังก์ชันไปใช้หาปริมาตรรูปทรงเครื่องปั้นดินเผา 
(B.Sc.Stat_57_5.2_20 และ B.Sc.Stat_57_5.2_21) ส่วนอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
โครงงานส าหรับวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (SCI421) ได้เสนอแนะให้นิสิตท าโครง 
งานที่เกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยนิสิตในที่ปรึกษาได้ท าโครงงาน
เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเล่นเครื่องดนตรีไทยกับความฉลาดทาง
อารมณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความ 
สัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการเล่นเครื่องดนตรีไทย เปรียบเทียบความ
แตกต่างความฉลาดทางอารมณ์ระหว่างผู้เล่นและไม่เล่นเครื่องดนตรีไทย  และศึกษา
ทัศนคติต่อการเล่นเครื่องดนตรีไทยของนิสิตในปัจจุบัน โครงงานนี้ท าให้นิสิตสามารถ
น าเครื่องมือทางสถิติไปวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นดนตรีไทยของนิสิตมหาวิทยา 
ลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผลการวิจัยท าให้ทราบว่าปัจจุบันนิสิตส่วนใหญ่มีทัศนคติ
เกี่ยวกับการเล่นเครื่องดนตรีไทยอยู่ในระดับมากที่สุด ในด้านการเล่นดนตรีไทยเป็น
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การเล่นเครื่องดนตรีไทยเป็นศิลปวัฒนธรรมประจ า
ชาติของไทย และการเล่นเครื่องดนตรีไทยควรได้รับการอนุรักษ์ให้สืบไป แต่ใน
ปัจจุบันความนิยมในการเล่นเครื่องดนตรีไทยยังอยู่เพียงระดับปานกลาง เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จึงควรหาแนวทางกระตุ้นให้นิสิตได้เห็นคุณค่าของการเล่น
ดนตรีไทยต่อไป (B.Sc.Stat_57_5.2_22) 

การประเมินผล         เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จากผลการประเมินระดับความรู้ความเข้าใจด้านบูรณา
การกับการวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่านิสิตมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก (B.Sc.Stat_57_5.2_23 และ B.Sc.Stat_57_5.2_24) และผลการประ 
เมินของนิสิตในการท าโครงงานส าหรับวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ พบว่านิสิตมีศักยภาพใน
การท าวิจัยและเข้าใจในงานที่ท าอยู่ในระดับดี (B.Sc.Stat_57_5.2_25) นอกจากนี้ผล
การประเมินการบริการแก่สังคมกับคณะวิทยาศาสตร์ในโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์
สู่การพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
ระดับมากท่ีสุด และต้องการให้คณะวิทยาศาสตร์ไปบริการวิชาการอีกในปีการศึกษา
ถัดไป (B.Sc.Stat_57_5.2_26) 

การปรับปรุง         เมื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมพิจารณาผลการประเมินการจัดการ
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การบูรณาการ เรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จึงมีมติว่าให้มีการจัดการเรียนการสอน
ที่มีการบูรณาการลักษณะนี้ทุกปีการศึกษา เพ่ือให้นิสิตแต่ละรุ่นรู้จักการน าวิชาที่เรียน
ไปบูรณาการกับศาสตร์ต่าง ๆ และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 
(B.Sc.Stat_57_5.2_27) 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Stat_57_5.2_1 ตารางสอนประจ าปีการศึกษา 2556 
B.Sc.Stat_57_5.2_2 ตารางสอนประจ าปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Stat_57_5.2_3 ผลการประเมินอาจารย์เป็นรายวิชา ปค. 003 ภาคการศึกษา 1/2557 และ 2/2557 
B.Sc.Stat_57_5.2_4 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ) ครั้งที่ 2/2557  

วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 วาระท่ี 4.1 การจัดท าตารางสอนปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Stat_57_5.2_5 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ) ครั้งที่ 6/2558  

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 วาระท่ี 4.6 การจัดท าตารางสอนปีการศึกษา 2558 
B.Sc.Stat_57_5.2_6 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ) ครั้งที่ 3/2557 วัน

จันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 วาระท่ี 1.2 การจัดท า มคอ. 3 ภาคการศึกษา 1/2557 
B.Sc.Stat_57_5.2_7 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 6/2557 วันพุธ

ที่ 5 พฤศจิกายน 2557 วาระท่ี 1.2 การจัดท า มคอ. 3 ภาคการศึกษา 2/2557 
B.Sc.Stat_57_5.2_8 รายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2557 (มคอ. 3) 
B.Sc.Stat_57_5.2_9 ผลการประเมินความพึงพอใจเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จาก ปค. 004 ภาค

การศึกษา 1/2557 และ 2/2557 
B.Sc.Stat_57_5.2_10 การเผยแพร่ มคอ. 3 – 6 บนเว็บไซต์ 
B.Sc.Stat_57_5.2_11 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 1/2558 

วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 วาระท่ี 4.4 การพิจารณา ปค. 003 ภาคการศึกษา 1/2557 
B.Sc.Stat_57_5.2_12 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 5/2558 วัน

อังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 วาระท่ี 4.5 การพิจารณา ปค. 003 ภาคการศึกษา 2/2557 
B.Sc.Stat_57_5.2_13 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 1/2558 

วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 วาระท่ี 4.5 การพิจารณา ปค. 004 ภาคการศึกษา 1/2557 
B.Sc.Stat_57_5.2_14 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 5/2558 วัน

อังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 วาระท่ี 4.6 การพิจารณา ปค. 004 ภาคการศึกษา 2/2557 
B.Sc.Stat_57_5.2_15 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 1/2558 วัน
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
อังคารที่ 6 มกราคม 2558 วาระท่ี 4.3 การจัดท า มคอ. 5 ภาคการศึกษา 1/2557 

B.Sc.Stat_57_5.2_16 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 5/2558 วัน
อังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 วาระท่ี 4.3 การจัดท า มคอ. 5 ภาคการศึกษา 2/2557 

B.Sc.Stat_57_5.2_17 มคอ. 3 รายวิชาเทคนิคการชักตัวอย่าง (ST347) 
B.Sc.Stat_57_5.2_18 เนิ้อหารายวิชาเทคนิคการชักตัวอย่าง (ST347) เรื่อง การสร้างแบบสอบถามที่ดี 
B.Sc.Stat_57_5.2_19 ขอนุมัติโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน 
B.Sc.Stat_57_5.2_20 มคอ. 3 รายวิชาคณิตศาสตร์กับการประมวลผลเชิงสัญลักษณ์ (MA381)   
B.Sc.Stat_57_5.2_21 ตัวอย่างการหาปริมาตรของเครื่องปั้นดินเผา โดยใช้ Euler Math Toolbox  
B.Sc.Stat_57_5.2_22 เล่มโครงงานส าหรับวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (SCI421) เรื่องการศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างการเล่นเครื่องดนตรีไทยกับความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

B.Sc.Stat_57_5.2_23 ผลการประเมินระดับความรู้ความเข้าใจด้านการบูรณาการกับการวิจัยเรื่อง การ
สร้างแบบสอบถามท่ีดี 

B.Sc.Stat_57_5.2_24 ผลการประเมินระดับความรู้ความเข้าใจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เรื่อง คณิตศาสตร์กับศิลปะเครื่องปั้นดินเผา 

B.Sc.Stat_57_5.2_25 ผลการประเมินรายวิชาโครงงานส าหรับวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (SCI421) เรื่อง
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเล่นเครื่องดนตรีไทยกับความฉลาดทางอารมณ์
ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

B.Sc.Stat_57_5.2_26 สรุปผลการประเมินแบบสอบถามโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน 
จังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน 

B.Sc.Stat_57_5.2_27 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ) ครั้งที่ 5/2558  
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 วาระท่ี 4.7 การบูรณาการกับศาสตร์ต่าง ๆ  
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3     การประเมินผู้เรียน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 คุณภาพ ปานกลาง 

ผลการด าเนินงาน   

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ระบบและกลไกการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยมีการก าหนดแบบฟอร์ม มคอ. 3 ในแบบฟอร์มมีประมวล
การสอนและแผนการสอน โดยให้ระบุผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตาม มคอ . 2  
ระบุการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลการ
เรียนรู้ในคาบเรียนและบอกวิธีการวัดผลตามด้านของผลการเรียนรู้อย่างชัดเจน   

อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะร่วมกันพิจารณารายละเอียด มคอ . 3 และ
มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชาที่ผู้สอนมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินใน มคอ. 3 
โดยพิจารณาน้ าหนักแต่ละองค์ประกอบที่สอดคล้องกับจุดเน้นของแต่ละราย  
วิชาและการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายที่ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของวิชา เพ่ือ 
ให้ตรงกับผลการเรียนรู้และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรใน มคอ. 2 เช่น วิชาทาง
ทฤษฎีมีข้อสอบที่เป็นปรนัยและอัตนัย มีการสังเกตพฤติกรรมนิสิต การสอบ
ทักษะในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การน าเสนอหน้าชั้นเรียน และการให้
คะแนนการท างานกลุ่ม เป็นต้น จากนั้นน า มคอ. 3 เผยแพร่บนเว็ปไซต์ให้นิสิต
ทุกคนรับทราบเกณฑ์การประเมินและมีส่วนร่วมในการประเมิน ก่อนเปิดภาค
เรียน 30 วัน 

การด าเนินการการ
ประเมินผลการเรียนรู ้

ในระหว่างการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาผู้สอนจะมีการประเมินผล
การเรียนรู้ตามท่ีตกลงกับนิสิตและปรากฎใน มคอ.3 – 4   
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แผนผังที่ 10 ระบบประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
ระบบ กลไก 

ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ 

                           .3

                                       
            curriculum mapping

                                        
                                        

                                 
                                               

                                    
                          

                             

                               
            3              

- Assessment for learning
- Assessment as learning
- Assessment of learning

           /       

                      

                                    /
                   (   .5    .6        .7)

                                           
 

- ก่อนเปิดภาคเรียน/ อาจารย์ผู้สอน 

 

 

- ก่อนเปิดภาคเรียน 30 วัน/ อาจารย์

ผู้สอน 

- ก่อนเปิดภาคเรียน 30 วัน/ อาจารย์

ผู้สอน 

- ก่อนเปิดภาคเรียน 30 วัน/ อาจารย์

ผู้สอน 

- สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน/ 

อาจารย์ผู้สอน 

- ระหว่างเปิดภาคเรียน/ อาจารย์

ผู้สอน 

- ปลายภาคเรียน/ อาจารย์ผู้สอน 

- ตลอดภาคเรียน/ อาจารย์ผู้สอน 

- หลังสอบวันสุดท้าย 2 สัปดาห์/  

อาจารย์ผู้สอน 

- ภายใน 30 วันหลังปิดภาคเรียน มคอ.

5/มคอ.6 และภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด

ปีการศึกษา มคอ.7/ อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

- ปิดภาคเรียนท่ี 2/ อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
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การตรวจสอบการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ของนิสิต 

 

   1. อาจารย์ผู้สอนให้นิสิตประเมินผลการเรียนรู้ 5 ด้านของตนเองโดยใช้แบบประเมินที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ใน มคอ. 2  ผลการประเมิน (B.Sc.Stat_57_5.3_1) 
เป็นดังนี้  

 
   2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการประชุมทวนสอบผลการเรียนของนิสิตแต่ละรายวิชา
หลังสอบปลายภาคโดยพิจารณาตามมคอ. 3 และการกระจายเกรด จากนั้นส่งผลการ
ประชุมการทวนสอบและผลการตัดเกรดที่ไม่เป็นทางการเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ถ้าที่ประชุมฯอนุมัติ ผู้สอนจะบันทึกเกรดและประกาศเกรดบนเว็ปไซต์ของ
มหาวิทยาลัย นิสิต ผู้ปกครอง และอาจารย์ที่ปรึกษาจะทราบผลการเรียนพร้อมกันบนเว็ป
ไซต์ นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาจะน าผลการเรียนไปวางแผนการเรียนในภาคเรียนถัดไป  
(B.Sc.Stat_57_5.3_2 ถึง B.Sc.Stat_57_5.3_5) 

การก ากับการ
ประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และ
ประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7) 

        อาจารย์ประจ าหลักสูตร ด าเนินการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7) ด้วยการพิจารณาความสอดคล้องกันของ มคอ . 1 
ถึง มคอ. 7 โดยก ากับให้ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (B.Sc.Stat_57_5.3_6) 

การปรับปรุงการ
ประเมินผู้เรียน 

        จากการประเมินการจัดการเรียนการสอนและผลการเรียนรู้ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เห็นพ้องกันว่าควรปรับปรุงการประเมินผู้เรียนรายวิชาโครงงานก่อนเป็นล าดับแรก 
(B.Sc.Stat_57_5.3_7) จากการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน มีมติให้นิสิตน าเสนอ
หัวข้อโครงงานที่นิสิตแต่ละกลุ่มสนใจ แตพ่บว่านิสิตที่น าเสนอไปแล้วจะไม่สนใจกลุ่มเพื่อน
ที่น าเสนอภายหลัง อาจารย์ผู้ประสานงานจึงมีการทวนสอบผลการเรียนรู้เพิ่มเติมโดยให้
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นิสิตประเมินตนเองถึงผลการเรียนรู้ที่ได้รับในรายวิชาโครงงาน (B.Sc.Stat_57_5.3_4 และ 
B.Sc.Stat_57_5.3_8) 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Stat_57_5.3_1 ผลการประเมินผลการเรียนรู้ 5 ด้านของตนเองของนิสิต 
B.Sc.Stat_57_5.3_2 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 1/2558  

วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 วาระท่ี 4.1 การตัดเกรด ภาคการศึกษา 1/2557 
B.Sc.Stat_57_5.3_3 รายงานการประชุม คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 7 

มกราคม 2558 วาระท่ี 4.1 การทวนสอบผลการเรียน (เกรด) ประจ าภาคการศึกษาท่ี 1 
ปีการศึกษา 2557 

B.Sc.Stat_57_5.3_4 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 5/2558  
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 วาระท่ี 4.1 การตัดเกรด ภาคการศึกษา 2/2557  

B.Sc.Stat_57_5.3_5 รายงานการประชุม คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11/2558 
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 วาระท่ี 4.1 การตัดเกรด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

B.Sc.Stat_57_5.3_6 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 7/2558  
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 วาระท่ี 4.1 การจัดท า มคอ. 7 ปีการศึกษา 2557 

B.Sc.Stat_57_5.3_7 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 6/2557 
วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 วาระท่ี 4.1 การจัดการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ของ
นิสิต 

B.Sc.Stat_57_5.3_8 ตัวอย่างแบบประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม วิชาโครงงานส าหรับวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.4    ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 5 คุณภาพ ดีมาก 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการประชุมจ านวน 12 ครั้งในปี
การศึกษา 2557 เพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินงาน 

B.Sc.Stat_57_5.4_1 
 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
ได้รับการรับทราบจาก สกอ. เมื่อวันท่ี 22 
กุมภาพันธ์ 2555  โดยมีรายละเอียดของ

หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

B.Sc.Stat_57_5.4_2 
 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษา ให้
ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ 
มคอ. 3 ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 จ านวน 
18 วิชา และ 19 วิชา ในภาคการศึกษาที่ 
2/2557 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษาครบทุกรายวิชา 
 

B.Sc.Stat_57_5.4_3 
 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตร ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ในภาค

การศึกษาที่ 1/2557 จ านวน 18 วิชา และ 19 
วิชา ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2557 ครบทุก

รายวิชา 
 

B.Sc.Stat_57_5.4_4 

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

หลักสูตร มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2557 

B.Sc.Stat_57_5.4_5 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ

หลักสูตร มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน  

มคอ. 3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

B.Sc.Stat_57_5.4_6 

และ 

B.Sc.Stat_57_5.4_7 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
รายการหลักฐาน 

รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

หลักสูตร มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

B.Sc.Stat_57_5.4_8 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม ่ - 

9 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ

หนึ่งครั้ง 

B.Sc.Stat_57_5.4_9 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนทุก
คนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  

B.Sc.Stat_57_5.4_10 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

ไม่มีการประเมิน เนื่องจากยังไม่มีนิสิต
หลักสูตร วท.บ.(สถิต)ิ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2554 ) ส าเร็จการศึกษา 

- 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ไม่มีการประเมิน เนื่องจากยังไม่มีนิสิต
หลักสูตร วท.บ.(สถิต)ิ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2554 ) ส าเร็จการศึกษา 

- 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 9 - 
จ านวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 9 - 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100 - 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Stat_57_5.4_1 รายงานการประชุม คณะกรรมบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  
B.Sc.Stat_57_5.4_2 เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ   
B.Sc.Stat_57_5.4_3 รายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2557 (มคอ. 3) 
B.Sc.Stat_57_5.4_4 ผลการด าเนินงานของรายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2557  (มคอ. 5) 
B.Sc.Stat_57_5.4_5 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557 (มคอ. 7) 
B.Sc.Stat_57_5.4_6 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 1/2558  

วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 วาระท่ี 4.1 การตัดเกรด ภาคการศึกษา 1/2557 
B.Sc.Stat_57_5.4_7 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 5/2558  

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 วาระท่ี 4.1 การตัดเกรด ภาคการศึกษา 2/2557  
B.Sc.Stat_57_5.4_8 การพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2557 จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีการศึกษา 2556 

B.Sc.Stat_57_5.4_9 โครงการ /กิจกรรม พัฒนาทางวิชาการ และ /หรือวิชาชีพ ที่อาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าร่วมในปีการศึกษา 2557 

B.Sc.Stat_57_5.4_10 โครงการ /กิจกรรม พัฒนาทางวิชาการ และ /หรือวิชาชีพ ที่บุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าร่วมในปีการศึกษา 2557 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ  

ตัวบ่งช้ีที่   ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบท่ี 6 3 ปานกลาง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.1     สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 คุณภาพ ปานกลาง 
ผลการด าเนินงาน   

 
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ระบบการด าเนินงานของ
ภาควิชา/คณะ/สถาบัน
โดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

      ภาควิชาคณิตศาสตร์มีระบบและกลไกเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  เพ่ือให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตรเพิ่มเติมจากสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ภาควิชา
คณิตศาสตร์  และคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจัดให้  โดยหลักสูตรวาง
ระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากงบประมาณท่ีมีจ ากัด ดังนี้ 
   1. ก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางการศึกษาด้านวัสดุและครุภัณฑ์ของห้อง 
เรียนและห้องปฏิบัติการทางสถิติ 
   2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรส ารวจความพร้อมของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
   3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการจัดท างบประมาณเงินรายได้จาก
ยอดเงินที่ได้รับจัดสรรส าหรับการตั้งค าขอซื้อครุภัณฑ์ในส่วนที่หลักสูตรรับผิดชอบ 
และจัดท างบประมาณเงินแผ่นดินร่วมกับภาควิชาในการเสนอขอซื้อครุภัณฑ์ในส่วน
ที่หลักสูตรรับผิดชอบ 
   4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนองบประมาณท่ีตั้งไว้ส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ 
เสนอจัดซื้อวัสดุ  หรือเสนอซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่อภาควิชาเพ่ือให้ภาควิชาพิจารณา
ด าเนินการตามค าขอของหลักสูตรแล้วส่งไปยังคณะและมหาวิทยาลัย  
   5. จัดการเรียนการสอนโดยใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่ 
   6. นิสิตประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้แบบประเมิน  
ปค. 004 ปลายภาคเรียน  ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  
   7. ปลายปีการศึกษา นิสิตประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้
แบบประเมินของภาควิชาเพ่ือประเมินการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดปี
การศึกษา 
   8. แก้ไขปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากผลการประเมินและการตรวจสอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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แผนผังที่ 11 ระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ 

                                                  

               /
                                     

          /                  
                                                

      /                 

     /         
                                      

                                  
                            /
                           / 

                       /           
                              

                                    
                          

 

- ก่อนเปิดภาคเรียน/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

- ก่อนเปิดภาคเรียน/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

- ก่อนเปิดภาคเรียน/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 

 

- ระหว่างเปิดภาคเรียน/ 

อาจารย์ผู้สอน 

 

- สิ้นสุดภาคเรียน/อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

 

- ตลอดปีการศึกษา/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

- ปิดภาคเรียนท่ี 2/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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การด าเนินงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ในปีการศึกษา 2557  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  ได้มีการด าเนิน 
งาน ดังนี้ 

1. ก่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจ าหลักสูตร และเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการทางสถิติส ารวจความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของหลักสูตร 
และของภาควิชา  ส ารวจความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการเรียนการสอนในห้อง  
เรียนและห้องอุปกรณ์ เช่น ไมโครโฟน คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  
โปรเจคเตอร์  ในส่วนของหนังสือ วารสาร และอ่ืนๆ ที่มีในห้องสมุด อาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตรจะไปส ารวจที่หอสมุดมหาวิทยาลัย และเสนอซื้อต่อหอสมุดกลาง  

2. ในการเตรียมพร้อมทางด้านโสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ของห้องเรียน และห้อง 
ปฏิบัติการทางสถิติ  หลักสูตรมีห้องเรียนในความรับผิดชอบของหลักสูตรสถิติ จ านวน 
1 ห้อง ความจุ 70 ที่นั่ง  มีห้องปฏิบัติการ 1 ห้องความจุคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง โดย
นิสิตสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง ในการจัดตารางสอนจะใช้ห้องของ
สาขาวิชาสถิติเป็นล าดับแรก ถ้าห้องเรียนและห้องปฏิบัติการดังกล่าวไม่ว่างสามารถใช้
ห้องเรียนอื่นๆ ของภาควิชาได้ และก่อนเปิดภาคการศึกษาเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจะ
ส ารวจความพร้อมด้านโสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทาง
สถิติ  ผลการส ารวจในห้องปฏิบัติการพบว่าใช้ได้จริงเพียง 34 เครื่อง 

ผลการส ารวจห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ แสดงได้ดังนี้ 

 

ห้องเรียน 19-1909 
 จ านวน จ านวน

อุปกรณ์ท่ี
ใช้การได้ 

อุปกรณ์ท่ี
ต้องการ
ซ่อมแซม 

จ านวน
อุปกรณ์ท่ี
ต้องการ
จัดซื้อ/
เปลี่ยน 

ไมโครโฟนเครื่องขยาย
เสียง 

1 ชุด 1 ชุด   

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 เครื่อง 1 เครื่อง   
โปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 1 เครื่อง   
โต๊ะ เก้าอ้ี 70 ชุด 70 ชุด   

เครื่องปรับอากาศ 2 ตัว 2 ตัว   
จอรับภาพ 2 จอ 2 จอ   
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กระดานด า 1 แผ่น 1 แผ่น   
กระดานไวท์บอร์ด 1 ชุด 1 ชุด   
 
ห้องเรียน 19-1910 

 จ านวน จ านวน
อุปกรณ์ท่ี
ใช้การได้ 

อุปกรณ์ท่ี
ต้องการ
ซ่อมแซม 

จ านวน
อุปกรณ์ท่ี
ต้องการ
จัดซื้อ/
เปลี่ยน 

ไมโครโฟนเครื่องขยาย
เสียง 

1 ชุด 1 ชุด   

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ   1 เครื่อง 1 เครื่อง   
โปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง 2 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง 34 เครื่อง 5 เครื่อง 16 เครื่อง 
โต๊ะ เก้าอ้ี 50 ชุด 50 ชุด   
เครื่องปรับอากาศ 4 ตัว 4 ตัว 1 ตัว 1 ตัว 
จอรับภาพ 2 จอ 2 จอ   
กระดานด า 1 แผ่น 1 แผ่น   
กระดานไวท์บอร์ด 1 ชุด 1 ชุด   

 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายให้มีห้องสมุดของภาควิชา และของคณะ 

แต่มหาวิทยาลัยให้หอสมุดกลางส ารวจความต้องการหนังสือ/วารสาร ของอาจารย์แต่
ละคน   อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะร่วมกันพิจารณา และเสนอสิ่งสนับสนุนทาง
การศึกษา ด้านหนังสือ วารสาร ไปยังหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อท าการจัดซื้อ
ให้นิสิตและอาจารย์ใช้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม (B.Sc.Stat_57_6.1_1) 
   3. ปลายภาคเรียนที่ 1/2557 นิสิตประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้ ปค. 004  
ผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จาก ปค. 004  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.26 อยู่ในระดับดีมาก (B.Sc.Stat_57_6.1_2)  
         สาขาวิชาสถิติได้น าผลการประเมินมาเสนอขอจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาเพ่ิมเติม
จากภาควิชา และท าแผนการจัดท างบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
ปีงบประมาณ 2559  ร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ (B.Sc.Stat_57_6.1_3) 

จ านวนสิ่ง    1. .เนื่องจากคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการมีจ านวน 34  เครื่อง เพียงพอส าหรับใน
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สนับสนุนการ
เรียนรู้ท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียน
การสอน 

หลักสูตรสถิติ แต่ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับหลักสูตรอ่ืนที่มีนิสิต
มากกว่า 34 คน  ทางสาขาได้ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ให้นิสิตได้ใช้งานไปชั่วคราวจนกว่า
จะได้คอมพิวเตอร์จากงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2558 
(B.Sc.Stat_57_6.1_4) และอาจารย์ผู้สอนแก้ปัญหาโดยการแบ่งจ านวนนิสิตในการเข้า
ใช้ห้องปฏิบัติการเพ่ือให้นิสิตทุกคนได้ฝึกปฏิบัติ  
   2.  ภาควิชาได้เชื่อมต่อสัญญานอินเทอร์เน็ตในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้อง
ของภาควิชานิสิตจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตในห้องปฏิบัติการทุกห้อง ส าหรับนิสิตของภาค 
วิชาคณิตศาสตร์ นิสิตสามารถใช้คอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง แต่คอมพิวเตอร์จะมี
ความเร็วและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ต่างกันสาเหตุเนื่องมาจากภาควิชาไม่ได้
รับอนุมัติให้ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้มี
จ ากัดไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้พร้อมกันทั้งห้อง 

กระบวนการ
ปรับปรุงตามผล
การประเมินความ
พึงพอใจของนิสิต
และอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนนุการ
เรียนรู้ 

   1. สาขาวิชาสถิติมีการประเมินความพึงพอใจเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ปีละ 3 ครั้ง 
การประเมินจากนิสิตใช้ผลจาก ปค.004 ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง และประเมินความพึง
พอใจเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์และนิสิต เพ่ือประเมินผลการปรับปรุง/
พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตอนปลายปีการศึกษาอีก 1 ครั้ง  
   2.  ในภาคเรียนที่ 1/ 2557 สาขาวิชาสถิติได้น าผลการประเมินมาเสนอขอจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมร่วมกับภาควิชา (B.Sc.Stat_57_6.1_5) ในส่วนของสาขาสถิติ  
ดังนี้ 
     (1) เพ่ิมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจ านวน 4 เครื่อง ในห้องปฏิบัติการทางสถิติทดแทน
เครื่องที่ใช้การไม่ได้ 
     (2)  จัดซื้อเลเซอร์พอยเตอร์จ านวน 1 ด้าม ไว้ให้นิสิตยืมเพ่ือน าเสนองานในชั้นเรียน 
     (3)  จัดซื้อเครื่องคิดเลขให้นิสิตยืมสอบจ านวน 35 เครื่อง (B.Sc.Stat_57_6.1_5) 
   3. เจ้าหน้าที่ของภาควิชาคณิตศาสตร์ได้ท าการส ารวจสัญญาณ WIRESS LAN ใน
พ้ืนที่ความรับผิดชอบของภาควิชาเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต และเสนอข้อมูลให้
ภาควิชาติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณ WIFI จาก WiSE-Science เพ่ือติดตั้งเครื่องกระ 
จายสัญญาณ WIFI ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของภาควิชา ในปีการศึกษา 2557 ภาควิชา
ได้จัดซื้อเครื่องกระจายสัญญาณ WIFI ให้ตามการร้องขอของแต่ละหลักสูตร โดยนิสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  สามารถใช้ WIFI ได้ในพ้ืนที่ความรับผิด 
ชอบของภาควิชาคณิตศาสตร์ทั้งหมด  ท าให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และ
นิสิตผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น อีเมล์  ไลน์ เฟซบุ๊ก ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 
(B.Sc.Stat_57_6.1_6)  
   4. สาขาวิชาสถิติมีการประเมินผลการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยผลการส ารวจ
ความพึงพอใจต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
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สาขาวิชาสถิติ ทุกชั้นปีจาก ปค.004 ในภาคเรียนที่ 2 /2557 ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 
อยู่ในระดับดีมาก (B.Sc.Stat_57_6.1_7)  
   5. สาขาวิชาสถิติมีการน าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงการจัดสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
      5.1 ท าแผนการจัดท างบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประ 
มาณ 2559  ร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติ 
การทางสถิติทดแทนเครื่องที่ใช้การไม่ได้ 
      5.2  ติดรหัสการเข้าสัญญาน WIFI จากจุดการกระจายสัญญานของภาควิชาให้
นิสิตในภาควิชาได้ใช้ (B.Sc.Stat_57_6.1_8) 
   6. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในประเด็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เป็นระยะ ๆ  และมีการจัดท าแบบยืมครุภัณฑ์ เพื่อใช้ประกอบการด าเนินงานในปี
การศึกษาถัดไป (B.Sc.Stat_57_6.1_9) 
   7. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้แบบสอบถาม
ของภาควิชา และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดสิ่งสนับสนุนด้านกายภาพที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของภาควิชาต่อไป (B.Sc.Stat_57_6.1_10) 

การปรับปรุง
กระบวนการ 

         คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินกระบวนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของหลักสูตร และภาควิชา โดยพิจารณาจากผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 3 ครั้ง ได้แก่ การส ารวจความพึงพอใจเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ปค. 004 2 ครั้ง (นิสิตประเมินทุกสิ้นภาคการศึกษา)  และแบบประเมินความพึงพอใจ
เรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของภาควิชา 1 ครั้ง (นิสิตและอาจารย์ประเมินสิ้นปีการศึก 
ษา) เพ่ือวางแผนระยะยาวในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
(B.Sc.Stat_57_6.1_11)  
         จากผลการประเมิน และส ารวจความส าเร็จในการปรับปรุง พบว่าน่ะจะมีการ
ประชาสัมพันธ์ รหัส WIFI ในห้องเรียนทุกห้องของภาควิชา และแสดงการตรวจจับการ
กระจายสัญญาณ WIFI ของภาควิชา (B.Sc.Stat_57_6.1_12)  

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Stat_57_6.1_1 ตัวอย่างการเสนอสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา ด้านหนังสือ วารสาร ไปยัง

หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย 
B.Sc.Stat_57_6.1_2 ผลการประเมินความพึงพอใจเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จาก ปค. 004 ภาค

การศึกษา 1/2557 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Stat_57_6.1_3 งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2559 
B.Sc.Stat_57_6.1_4 งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2558 
B.Sc.Stat_57_6.1_5 ค าสั่งซื้อคอมพิวเตอร์ 70 เครื่อง และการจัดซื้อเครื่องคิดเลข 
B.Sc.Stat_57_6.1_6 ตัวอย่างการจับสัญญาณ WIFI ของภาควิชา บน tablet 
B.Sc.Stat_57_6.1_7 ผลการประเมินความพึงพอใจเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จาก ปค. 004  

ภาคการศึกษา 2/2557 
B.Sc.Stat_57_6.1_8 รูปถ่ายหลักฐานการติดรหัสเข้าสัญญาณ WIFI ให้นิสิต  
B.Sc.Stat_57_6.1_9 ตัวอย่างแบบฟอร์มการยืมครุภัณฑ์ 
B.Sc.Stat_57_6.1_10 ผลการประเมินความพึงพอใจเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตโดยใช้

แบบสอบถามของภาควิชา 
B.Sc.Stat_57_6.1_11 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.(สถิติ)  ครั้งที่ 5/2558 

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 วาระท่ี 4.6 การพิจารณา ปค. 004 
B.Sc.Stat_57_6.1_12 หลักฐานการกระจายสัญญาณ WIFI ของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 โดยแยกเป็นผลการประเมินใน
ภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  ดังตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ  
 

ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน ผ่าน 1 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 2 3.87 ดี 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 2 น้อย 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 3.22 ดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 3 ปานกลาง 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 3 ปานกลาง 1 ตัวบ่งชี้ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

2.96 ปานกลาง 13 ตัวบ่งช้ี 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที่ 

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน 
เฉลี่ย 

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

1 ผ่าน - 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 2.1,2.2 3.87 ดี 
3 3 3.1,3.2,3.3 - - 2 น้อย 

4 3 4.1,4.2,4.3 - - 3.22 ดี 

5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 - 3 ปานกลาง 

6 1 - 6.1 - 3 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 14.95  

ผลการประเมิน    2.96 ปานกลาง 

หมายเหตุ ในประเด็นตัวบ่งช้ีที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 

 
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 2 - องค์ประกอบท่ี 6 
 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 
- ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตน้อย - ติดตามผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือ 

    ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
 

องค์ประกอบท่ี 3 นิสิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 
- ไม่มีระบบการเตรียมความพร้อมส าหรับ 
นิสิตของหลักสูตร 

- เพ่ิมการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิต 
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- จากข้อมูลที่รายงานไม่เห็นแนวโน้มที่ดี 

ข้อเสนอแนะ  
1. ก าหนดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนิสิตให้ชัดเจนเพื่อเตรียมนิสิตเข้าสู่การเรียนในรายวิชา

ต่างๆ 
2. ควรมีกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตและสอดคล้องตามทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21    
 

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

 จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 
- อาจารย์เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาทาง 
วิชาการเฉพาะสาขา (สถิติ) น้อย 

- เข้าร่วมโครงการวิชาการเฉพาะสาขา 
เพ่ิมข้ึน 

ข้อเสนอแนะ  
1. พัฒนาด้านวิชาการของอาจารย์ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะ/ภาควิชา   

 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 

- ระบบกลไกด้านการวางระบบผู้สอนและ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่ชัดเจน 
- การประเมินผู้เรียนไม่สะท้อนผู้เรียนตาม 
เกณฑ์ 3 ประการ (ตัวบ่งชี้ 5.3)  

- 
 
 

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรกล่าวถึงการเพิ่มสาระของเนื้อหา/การสร้างรายวิชาเพ่ิมเติมตามความต้องการของตลาด/

ผู้เรียน   
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องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 

- - 
 
 
 
 
 


