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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มี
ผลการด าเนินงานใน ปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง (2.88 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยมี 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่  2) และมี 
4 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที ่3, 4, 5, และ 6)  
 
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 4.31 ดีมาก  
องค์ประกอบที่ 3 2.33 ปานกลาง  
องค์ประกอบที่ 4 2.59 ปานกลาง  
องค์ประกอบที่ 5 2.75 ปานกลาง  
องค์ประกอบที่ 6 3 ปานกลาง  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.88 ปานกลาง  

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 1. ควรขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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ค าน า 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีก่อให้เกิดคุณภาพด้านหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายเพื่อการขับเคลื่อนหลักสูตรให้มีมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ได้รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรเป็นปีที่ 2

ตามสภาพจริง และมีความมุ่งม่ันที่จะพัฒนาการด าเนินงานให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

ในการด าเนินงานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากบุคลากรของ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเตรียมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

 

 

 

 

 (อาจารย์กาญจนา พานิชการ) 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 
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หมวดที่ 1  

การก ากับมาตรฐาน 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  ชื่อย่อ วท.บ.(สถิติ)  
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Statistics 
ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รหัสหลักสูตร  
 25450091100966  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านสถิติ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ และมี

ความสามารถศึกษา ค้นคว้า และวิจัย เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้อย่างมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
 2. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นนักสถิติในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตร การแพทย์ การศึกษา และ
อ่ืน ๆ 
 3. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม และจริยธรรม 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 อาจารย์กาญจนา  พานิชการ* วท.บ.(สถิติ)  

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

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติวรรณ  เพ็ญเพียร* วท.บ.(สถิติ) 
สต.ม.(สถิติ) 

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

4 อาจารย์สุกัญญา  อินทรภักดิ์ วท.บ.(คณิตศาสตร์)  
วท.ม. (สถิติประยุกต์) 

5 อาจารย์อิทธิเทพ นวาระสุจิตร กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 
กศ.ม.(คณิตศาสตร์) 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1)      

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เกณฑ์ข้อ 1) 
  ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาจ านวน 5 คน ดังนี้ 

1. อาจารย์กาญจนา  พานิชการ* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติวรรณ  เพ็ญเพียร* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีวรรณ  งามสันติกุล* 
4. อาจารย์สุกัญญา  อินทรภักดิ์ 
5. อาจารย์อิทธิเทพ นวาระสุจิตร 

  หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คุณสมบัตขิองอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เกณฑ์ข้อ 2) 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ 
ดังนี้ 

1. คุณวุฒิระดับปริญญาโท จ านวน 5 คน   
2. ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน 

  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่าง
น้อย 4 คน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด 

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (เกณฑ์ข้อ 11) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และเริ่มใช้ในปี
การศึกษา 2555 ปัจจุบันมีนิสิตก าลังศึกษาในชั้นปีที่ 1 – 4   ซึ่งจะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑ์ สกอ. ในปีการศึกษา 2559 อย่างไรก็ตามอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เริ่มด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรในปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 

1. เสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการผู้ทรงวุฒิภายนอก 

2. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบันเพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร และเพ่ิม-
ลดรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัย 

3. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือจัดท าร่างหลักสูตรปรับปรุงพร้อมกับเข้าร่วม
ประชุมกับทางคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อรับนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับปรุงหลักสูตรเป็น
ระยะ ๆ  

4. พิจารณาเพ่ิมรายวิชาเลือกสหกิจศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้การ
จัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา  
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5. ก าหนดสมรรถนะหลักของนิสิตแต่ละชั้นปี  
6. น าร่างหลักสูตรปรับปรุงให้ศิษย์เก่าซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจภาคเอกชนพิจารณาร่าง

หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
7. พิจารณาข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงหลักสูตรตามความเหมาะสม 
8. พิจารณาข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง 

 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

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

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Stat_58_1.1_1 สมอ. 08 ฉบับที่ สกอ. รับทราบเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2558 
B.Sc.Stat_58_1.1_2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

B.Sc.Stat_58_1.1_3 
บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 23 ธันวาคม 
2558 และ บันทึกข้อความ เรื่องขอส่ง สมอ.08 หลักสูตรระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 19 ม.ค.2559  

B.Sc.Stat_58_1.1_4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร  
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หมวดที่ 2 
บัณฑิตและนิสิต 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1)       

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา  ในปีการศึกษา 
2557 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ (5) 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส ารวจโดยการแจก
แบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 

- มีจ านวนบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ  ที่ส าเร็จการศึกษารวม 29 คน โดย
ได้รับแบบส ารวจกลับมาจ านวน 14  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 48.28 จากจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา
ทั้งหมด โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
เฉลี่ยเท่ากับ 4.30 (60.13/14) 
 

ข้อมูลประกอบการค านวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ   

ล าดับ
ที่ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

เฉลี่ย 4.30 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  คน 29 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน 14 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน  

  (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 4.71 

  (2) ด้านความรู้  คะแนน 4.29 

  (3) ด้านทักษะทางปัญญา  คะแนน 3.95 

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  คะแนน 4.57 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ คะแนน 3.95 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา  

ร้อยละ 42.28 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Stat_58_2.1_1 ผลส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต หรือสถาบันที่
รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558 (บัณฑิตจบรุ่นปีการศึกษา 2557)  
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ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)  
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ   ส ารวจการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2557 โดยใช้การส ารวจด้วยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ผ่านระบบการลง 
ทะเบียนรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถิติ   จ านวน 29 คน พบว่า มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 29 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาทั้งหมด โดยมีบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จ านวน 25 คน จาก
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ (โดยไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่
มีรายได้ประจ าอยู่แล้วที่ไม่ได้เปลี่ยนงานใหม่ ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบทและผู้ที่เกณฑ์
ทหาร) จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 86.21 ซึ่งเท่ากับ 4.31 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการค านวณภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  

ล าดับ
ที่ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ 86.21 
1 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คน 29 
2 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า   คน 29 
3 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 
คน 25 

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

ประจ าอยู่แล้ว 
คน  

7 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน  
8 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท คน  
9 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน  
10 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า (อย่างน้อยร้อยละ 70) ร้อยละ 100 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Stat_58_2.2_1 รายงานสรุปภาวะการมีงานท า ประจ าปีการศึกษา 2558 (บัณฑิตจบรุ่นปี

การศึกษา 2557)  
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การรับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1) 

- การรับนิสิต    

ระบบและกลไก
การรับนิสิต 

 

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
4 ปี มีระบบและกลไกการรับนิสิตตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามแผนผังที่ 1 
ระบบการรับนิสิต ดังนี้ 
   1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินผลการรับนิสิตในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
   2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแผนการรับนิสิตตาม มคอ. 2 ก าหนด
จ านวนนิสิตรับตรง และระบบกลาง (Admissions)  จากผลการประเมินจ านวนรับใน
ปีที่ผ่านมา ส าหรับการรับแบบรับตรงมีการพิจารณาเพื่อก าหนดคุณสมบัติทั่วไป 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครหลักสูตรสถิติ เกณฑ์การตัดสินผลการสอบข้อเขียน  
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   3. หลังจากผ่านขั้นตอนการรับสมัครและสอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัยแล้ว  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะตัดสินผลการสอบข้อเขียน ก าหนดจ านวนผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ จากนั้นสัมภาษณ์โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ประธานหลักสูตรเสนอ
แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย 
   4. หลังจากมหาวิทยาลัยรับรายงานตัวแล้ว หลักสูตรจะได้ยอดนิสิตรับตรงที่มา
รายงานตัวเพ่ือน ามาพิจารณาปรับเพ่ิมจ านวนรับแบบระบบกลาง (Admissions) จาก
ที่ก าหนดไว้ในแผนรับในครั้งแรกเพ่ือให้ได้จ านวนนิสิตเต็มแผนรับ 
   5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะของผู้มี
สิทธิ์สมัครหลักสูตรสถิติ รายวิชาที่ยื่นคะแนนสอบ 
   6. หลังจากผ่านขั้นตอนการรับสมัครและยื่นคะแนนของสกอ .แล้ว  คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์
ไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือสัมภาษณ์และตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
   7. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
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แผนผังที่ 1 ระบบการรับนิสิต 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ 

 

- ต.ค. 2557/ อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

 

- ต.ค. 2557/ อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

 

- มี.ค. 2558/ อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

- มี.ค. 2558/ อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

- เม.ย. 2558/ 

มหาวิทยาลัย 

- เม.ย. 2558/ อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

- มิ.ย. 2558/ อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

- มิ.ย. – ส.ค. 2558/ 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ

มหาวิทยาลัย 

- ก.ย. 2558/ อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

- ต.ค. 2558/ อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
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การรับนิสิตและ
การปรับปรุงการ
ด าเนินการรับ
นิสิต 

    1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ได้ก าหนดจ านวนรับนิสิตตาม
แผนการรับนิสิตใน มคอ.2 จ านวน 30 คน มีคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าเรียนตรง
ตามท่ีก าหนดในมคอ. 2 ของหลักสูตร (B.Sc.Stat_58_3.1_1)  ในปีการศึกษา 2558 
หลักสูตรได้ด าเนินการรับนิสิตตามระบบและกลไกดังนี้ 
 1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ประชุม
เพ่ือประเมินแผนการรับนิสิตจากช่องทางต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมาเพ่ือปรับปรุงช่องทางการ
รับนิสิตเข้าศึกษาจากปีที่ผ่านมามีการรับนิสิตเข้าศึกษา 4 โครงการคือ โครงการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) โครงการการรับ
สมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) โครงการรับ
นักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ และโครงการ “คัดสรรนักเรียน
พหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาในระดับอุดม 
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” เนื่องจากทุกปีที่ผ่านมาไม่มีนักเรียนจาก
โครงการ “คัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” สนใจสมัครเข้าเรียน
สาขาวิชาสถิติแต่ที่ประชุมมีมติให้รับนักเรียนทั้งสองโครงการอีก 1 ปีการศึกษา (การ
ประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 4/57 วาระท่ี 4.1 ประเมินผลการรับนิสิต) 
            ในปีการศึกษา 2558 ยังคงมีช่องทางการรับนิสิต 4 โครงการเช่นเดิม 
 ในการรับนิสิตแต่ละช่องทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมพิจารณา
วิธีการ เกณฑ์ตัดสินคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และเงื่อนไขการรับที่ชัดเจน ในขั้นตอน
การสัมภาษณ์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับ
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครระบบกลาง (Admissions) ได้เสนอต่อมหาวิทยาลัยและ
เป็นไปตามมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  โครงการการรับสมัครบุคคลเพ่ือ
สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีที่เหลืออีก 2  โครงการเป็นโครงการรับตรง
ของมหาวิทยาลัย  คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามมติที่ประชุมของมหาวิทยาลัย ส่วน
คุณสมบัติเฉพาะและน้ าหนักคะแนนเป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรแล้วน ามติเสนอไปยังมหาวิทยาลัย 
       จากการประกาศรับสมัครและด าเนินงานโดยมหาวิทยาลัย และ สกอ. ส่งผลดังนี ้
         (1) เกณฑ์การรับนิสิตที่มหาวิทยาลัย และสกอ. ประกาศรับ สะท้อนคุณภาพ
ของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร 
ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
ก าหนดในหลักสูตร  เนื่องจากเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติต้องใช้
ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐานจึงประกาศรับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์- 
คณิตศาสตร์เข้าศึกษา แต่ในปัจจุบันนักเรียนสายนี้ให้ความนิยมกับการเลือกเรียนสาย
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วิชาชีพและเลือกสถาบันที่ได้รับความนิยมมากกว่า มศว  ท าให้กลุ่มเป้าหมายมีผลการ
เรียนในระดับปานกลาง แต่อย่างไรก็ตามหลักสูตรสถิติสามารถผลิตบัณฑิตกลุ่มนี้ได้ใน
ระดับดี สามารถส าเร็จการศึกษาและมีงานท าได้ในอัตราที่สูงมากกว่า  80% ขึ้นไป 
        (2) เกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูล
ที่ใช้ในการคัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิต
ที่สมัครเข้าเรียนเนื่องจากเป็นการด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย และสกอ. 

จากกระบวนการรับนิสิตที่มีมาตรฐานท าให้นิสิตที่รับเข้าศึกษาในหลัก 
สูตรสถิติมีคุณสมบัติ และศักยภาพในการเรียนจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่

ก าหนด  ผู้เข้าศึกษามีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พ้ืนฐาน และ/หรือประสบการณ์ท่ี

จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มี

เวลาเรียนเพียงพอ เนื่องจากเป็นนิสิตเต็มเวลาและส่วนใหญ่ครอบครัวสามารถรับภาระ

ค่าเล่าเรียนได้ 

การเตรียมการรับ
นิสิตการประเมิน
กระบวนการรับ
นิสิต  

        จากการประเมินการรับนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
โดยพิจารณาการรับนิสิตหลายปีที่ผ่านมาพบว่า นิสิตที่รับเข้าศึกษาทั้งรับตรง และ
ระบบกลาง (Admissions) ลาออกประมาณ 20% โดยนิสิตให้เหตุผลว่าไปเรียนสถาบัน
อ่ืนในสาขาท่ีสนใจมากกว่าสาขาวิชาสถิติ ท าให้แต่ละปีมีจ านวนนิสิตไม่เต็มตามแผนรับ
จ านวน 30 คน ตามที่ระบุใน มคอ. 2 เมื่อประมวนการรับนิสิตพบว่ายังไม่บรรลุตาม
แผน ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังคงมีมติก าหนดสัดส่วนการ
รับนิสิตแบบรับตรง 70% และระบบกลาง (Admissions) 30%  เนื่องจากมหาวิทยาลัย
สามารถให้ทางหลักสูตรปรับปรุงแผนการรับนิสิตจากระบบกลางในภายหลัง 
 ส าหรับโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ และ
โครงการ “คัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” จากสถิติที่ผ่านมาเป็น
เวลาหลายปีพบว่า นักเรียนไม่ให้ความสนใจสมัครเข้าศึกษา และจากการประเมิน
สถานการณ์ในปี 2558 คาดว่าไม่มีนักเรียนมาสมัครทั้งสองโครงการ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรจึงไม่ให้น้ าหนักจ านวนรับทั้งสองโครงการนี้  
         ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติให้ความร่วมมือกับ
คณะและมหาวิทยาลัยรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ และจาก
โครงการ “คัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”  อีก 1 ปีการศึกษา เพ่ือ
เพ่ิมจ านวนนิสิต (ถ้ามี) ให้เต็มตามแผนรับ 30 คน (B.Sc.Stat.58_3.1_2, 
B.Sc.Stat.58_3.1_3,  B.Sc.Stat.58_3.1_4) 
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        ส่วนการรับนิสิตหลังระบบกลาง (Admissions) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ได้ศึกษาผลการประเมินการเรียนของนิสิตหลังระบบกลาง (Admissions) เข้าศึกษา 
และเก็บข้อมูลนิสิตกลุ่มนี้จนจบการศึกษาพบว่า นิสิตหลายคนมีพ้ืนฐานความรู้เดิมไม่
เพียงพอ บางคนไม่ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนท าให้มีปัญหาการเรียนใน
วิชาเอก และส่งผลให้ไม่จบตามแผนการเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีมติไม่
รับนิสิตหลังระบบกลาง 

การปรับปรุง
กระบวนการรับ
นิสิต 

          ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตโดยเปลี่ยนเกณฑ์
การรับตรงจากการสอบข้อเขียนโดยใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัยเป็นการยื่นคะแนน 
GAT, PAT และให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ : โครงการ
เปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืนครั้งที่ 2 เพ่ือเพ่ิม
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร (B.Sc.Stat_58_3.1_5)  

จากกระบวนการรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ แบบรับ
ตรง ทั้ง 3 โครงการของมหาวิทยาลัย ก่อนระบบกลาง (Admissions) คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรพิจารณาจ านวนนิสิตที่รายงานตัวทั้ง 3 โครงการ พบว่า 
มีนักเรียนสนใจสมัครเข้าเรียนแบบรับตรงประมาณ 8 เท่าของแผนรับ (รับ 21 คน มี
ผู้สมัคร 163 คน) แต่ปรากฎว่าตัวจริงสละสิทธิ์เนื่องจากสอบติดมหาวิทยาลัยอื่นที่
นักเรียนสนใจมากกว่า  คณะกรรมการฯ จึงมติเพ่ิมจ านวนรับในระบบกลาง 
(Admissions) จากแผนเดิม 9 คน เป็น 25 คน (B.Sc.Stat_58_3.1_6 และ การ
ประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 3/58 วาระท่ี 4.3 จ านวนรับเข้าสอบสัมภาษณ์ (Admissions) 
และรายชื่อกรรมการสอบสัมภาษณ์) เพ่ือให้จ านวนนิสิตรวมเป็นไปตามแผนรับ 30 คน 
ท าให้มีจ านวนนิสิตหลังรายงานตัวทุกโครงการ (B.Sc.Stat_58_3.1_7) ดังนี้ 

โครงการ 
จ านวนรับ

(คน) 
จ านวนนิสิต

(คน) 

ผลการ
ประเมิน

แผนการรับ
นิสิต 

โครงการการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบ
คัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับ
ตรง) 

21 2 ไม่เป็นไป
ตามแผนรับ 

โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่าย
ของคณะวิทยาศาสตร ์

10 1 ไม่เป็นไป

ตามแผนรับ 

โครงการ “คัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

1 0 ไม่เป็นไป

ตามแผนรับ 
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โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
(Admissions)  

25* 18 ไม่เป็นไป

ตามแผนรับ 

รวม 57** 21 ไม่เป็นไป
ตามแผนรับ 

 * จากการประเมินจ านวนที่รับเข้าในปีที่ผ่านมาจึงปรับจ านวนรับเป็น 25 คน  
** แผนรับ 30 คน  
       จากการประเมินจ านวนนิสิตในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จึงมีมติเพ่ิมจ านวนรับในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2559 และงดรับ
นักเรียนโครงการพหุปัญญาเลิศฯ ที่ไม่มีผู้สนใจเข้าศึกษา และประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ผ่านโครงการ SWU OPEN HOUSE  ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย 
(B.Sc.Stat_58_3.1_8)  
       ผลจากการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านโครงการบริการวิชาการ และโครงการ 
SWU OPEN HOUSE  พบว่าปีการศึกษา 2559 มีนิสิตใหม่มารายงานตัวเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
โครงการการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) มี
นิสิตใหม่มารายงานตัว 9 คน โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะ
วิทยาศาสตร์ มีนิสิตใหม่มารายงานตัว 1 คน โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) มีนิสิตใหม่มารายงานตัว 20 คน 

 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ระบบและกลไก
การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 

 

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ เป็นหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์ 
ที่ด าเนินการตามระบบและกลไกที่คณะ และมหาวิทยาลัย วางไว้เรื่องการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา (B.Sc.Stat_58_3.1_9) ดังแผนผังที่ 2 ระบบการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้ 
   1. หลังจากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะให้ลดขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา โดยให้มหาวิทยาลัย และคณะ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาแก่นิสิตและผู้ปกครองทุกหลักสูตร เพ่ือให้ทุกคนเข้าใจเรื่องการเรียน การ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การใช้สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในมหาวิทยาลัยและคณะ   
   2. ก่อนเปิดภาคเรียนในต้นปีการศึกษานิสิตจะพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือรับฟังการ
ชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรและแผนการเรียน ระบบการเรียนการสอน การวัดผล 
ประเมินผล และการลงทะเบียนเรียน  
   3. ในชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 นิสิตลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนที่หลักสูตร
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วางแผนไว้ นอกเหนือจากนี้นิสิตสามารถเพ่ิมถอนรายวิชาตามค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาหลังเปิดภาคเรียน 

การด าเนินงาน
การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 

หลักสูตรได้สนับสนุนให้นิสิตใหม่เข้ารับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาด้วย
การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นิสิตได้เตรียม
ความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึก 
ษา 2558 กองกิจการนิสิต และฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ได้จัดกิจกรรมที่ปลูกฝังและเน้นย้ าเรื่องแรงบันดาลใจให้นิสิตใหม่ทุกคน โดยการ
เข้าค่ายสร้างแรงบันดาลใจกิจกรรมเพื่อสังคมให้น้องใหม่ มศว ประจ าปีการศึกษา 2558 
ซึ่งค่ายนี้จะท าให้น้องใหม่ได้เรียนรู้เป้าหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม โดยจัด
ค่ายข้ึนที่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว   
         ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน 1 เดือน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ร่วมมือกับคณะ

วิทยาศาสตร์จัดโครงการปรับพื้นฐานวิทย์-คณิต-อังกฤษ ส าหรับนิสิตใหม่เพ่ือปรับ

พ้ืนฐานนิสิตใหม่ทุกหลักสูตร และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ร่วมจัดโครงการเตรียมความ

พร้อมด้านวิชาการของนิสิตชั้นปีที่ 1 มีการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตใหม่ก่อน-หลัง

ปรับพื้นฐาน (B.Sc.Stat_58_3.1_10)  

        นอกจากนี้ทางสาขาวิชาสถิติได้ส่งนิสิตใหม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับ
นิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 
2558 (B.Sc.Stat_58_3.1_11) โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาสถิติมีส่วนร่วมกับกองกิจการ
นิสิตของมหาวิทยาลัยในการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีพิธีตักบาตร ผูกเนคไท อบรม
คุณธรรมจริยธรรม เรื่องบัณฑิตไทยไม่โกง พิธีบายศรีสู่ขวัญ มีการท ากิจกรรมฐานเพ่ือ
เสริมสร้างนิสิต มศว ให้มีอัตลักษณ์ 9 ประการ ได้แก่ 1.ใฝ่รู้ตลอดชีวิต 2.คิดเป็น ท า
เป็น 3.หนักเอาเบาสู้ 4.รู้กาลเทศะ 5.เปี่ยมจิตส านึกสาธารณะ 6. มีทักษะสื่อสาร  7. 
อ่อนน้อมถ่อมตน 8.งามด้วยบุคลิก 9.พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์  ในส่วนของอาจารย์ที่
ปรึกษาและนิสิตรุ่นพี่ได้ร่วมกันแนะแนวการศึกษา ทุนการศึกษา การท ากิจกรรม และ
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยตลอดเวลาที่นิสิตมีปัญหาหรือต้องการค าแนะน า 
        สาขาวิชาสถิติร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 

เพ่ือให้นิสิตได้ทราบถึงปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ของภาควิชาคณิตศาสตร์ ใน

การจัดการเรียนการสอนอีกท้ังกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในการพัฒนานิสิตทั้งด้านวิชาการ 

คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพและสุขภาพ ตลอดจนการปรับตัวของนิสิตเพื่อให้

สามารถอยู่ได้ในสังคมในระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข (B.Sc.Stat_58_3.1_12 

และ B.Sc.Stat_58_3.1_13) 
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แผนผังที่ 2 ระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

ระบบ 

กลไก 

ระยะเวลา/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

- มิ.ย. – ส.ค. 

2558/ภาควิชา

คณิตศาสตร์               

คณะวิทยาศาสตร์            

และมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ส.ค. 2558 และ 

ม.ค. 2559/ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 

- ส.ค. 2558 และ 

ม.ค. 2559/ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา

และมหาวิทยาลัย 
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การประเมินการ
เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 
 
 

        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประเมินระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่ากิจกรรมที่คณะหรือมหาวิทยาลัยจัดนิสิตหลักสูตร
สถิติเข้าร่วมครบตามกิจกรรมภาคบังคับผลการประเมินกระบวนการบรรลุวัตถุประสงค์
แต่เมื่อประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรสถิติพบว่าหลักสูตรยังไม่มี
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสถิติอย่างเด่นชัด ในปีการศึกษา 2558  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีมติให้ปรับปรุงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ของ
สาขาวิชาสถิติให้ดีขึ้น  สาขาวิชาสถิติจึงมีมติให้จัดการอบรมการใช้เครื่องคิดเลขอย่างมี
ประสิทธิภาพให้กับนิสิตใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น   

การปรับปรุงการ
ด าเนินงานการ
เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้า
ศึกษา  

 
 
 
 

         ในปีการศึกษา 2558  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ปรับปรุงการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้กับนิสิตใหม่สาขาวิชาสถิติให้ดีขึ้นโดยสาขาวิชาสถิติได้จัด 2 
โครงการ 

(1) อบรมการใช้ฟังก์ชันทางสถิติและคณิตศาสตร์ของเครื่องค านวณ CASIO ของ
นิสิตหลักสูตร วท.บ. สถิติ ชั้นปีที่ 1 ก่อนเปิดภาคการศึกษาต้นโดย  
อาจารย์สุกัญญา อินทรภักดิ์ (B.Sc.Stat_58_3.1_14) 

(2) จัดกิจกรรมแรกพบเอกสถิติ กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องสถิติ ปีการศึกษา 
2558 โดยนิสิตสาขาวิชาสถิติในความควบคุมของอาจารย์สุกัญญา อินทรภักดิ์ 
(B.Sc.Stat_58_3.1_15) 

ผลการประเมิน
การปรับปรุงการ
ด าเนินงานการ
เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้า
ศึกษา ในปี
การศึกษา 2558 

       ผลการประเมินการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในปีการ  
ศึกษา 2558 บรรลุเป้าหมายการด าเนินงานที่ตั้งไว้  นิสิตใหม่ทุกคนเข้าร่วมทุกกิจกรรม
และสามารถน าความรู้พ้ืนฐานที่ได้จากการอบรมมาต่อยอดการศึกษาในชั้นปีที่ 1  

 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Stat_58_3.1_1 คุณสมบัติของผู้ที่เข้าศึกษาและแผนการรับนิสิตตาม มคอ . 2  
B.Sc.Stat_58_3.1_2 ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(รับตรง) ประจ าปี

การศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
B.Sc.Stat_58_3.1_3 ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(รับตรง) ประจ าปี

การศึกษา 2558 โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะ
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

B.Sc.Stat_58_3.1_4 ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(รับตรง) ประจ าปีการศึกษา 
2558 โครงการคัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

B.Sc.Stat_58_3.1_5 โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืนครั้งที่ 
2  

B.Sc.Stat_58_3.1_6 ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2558 

B.Sc.Stat_58_3.1_7 สรุปจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2558 
B.Sc.Stat_58_3.1_8 โครงการ SWU OPEN HOUSE  สาขาวิชาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ 27 พฤศจิกายน 2558  
B.Sc.Stat_58_3.1_9 ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2558 
B.Sc.Stat_58_3.1_10 โครงการปรับพ้ืนฐานวิทย์-คณิต-อังกฤษส าหรับนิสิตใหม่ 3-7 สิงหาคม 2558 
B.Sc.Stat_58_3.1_11 โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558 วันที่ 8-11 สิงหาคม 2558  
B.Sc.Stat_58_3.1_12 โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 19 สิงหาคม 2558 

จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
B.Sc.Stat_58_3.1_13 การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558 วันที่ 26 สิงหาคม 2558 จัดโดย

สาขาวิชาต่างๆ ร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ 
B.Sc.Stat_58_3.1_14 อบรมการใช้ฟังก์ชันทางสถิติและคณิตศาสตร์ของเครื่องค านวณ CASIO ของนิสิต

หลักสูตร วท.บ. สถิติ ชั้นปีที่ 1 
B.Sc.Stat_58_3.1_15 โครงการแรกพบเอกสถิติ โครงการสานสัมพันธ์พ่ีน้องสถิติ 
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การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  (ตัวบ่งชี้ที่ 3.2) 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี   

ระบบและกลไก
การให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะ
แนวแก่นิสิต 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีส่วนร่วมกับหลักสูตรอื่นๆ ในภาควิชา
คณิตศาสตร์วางระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญา
ตรี ดังแผนผังที่ 3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการ ดังนี้ 
   1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรโดยดูจ านวนนิสิตต่ออาจารย์ และเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาไปยัง
ภาควิชา และภาควิชาส่งข้อมูลไปตามล าดับชั้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา 
   2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ช่วงเวลาการเข้า
พบของนิสิต และการให้ค าปรึกษาล้อตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดกรอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมดูแลการ
ให้ค าปรึกษาวิชาการ แนะน าการลงทะเบียนโดยค านึงถึงความต้องการ ความสนใจและ
ศักยภาพนิสิต และแนะแนวแก่นิสิตในที่ปรึกษา รวมทั้งให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มี
ปัญหาทางการเรียนหรืออ่ืนๆ  
   4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสร้างแผนการจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต 
   5. ก าหนดให้นิสิตสามารถร้องเรียนผ่าน email, LINE หรือ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ผู้สอน หรือ บน e-survey ของคณะวิทยาศาสตร์ และเสนอให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตร จัดการข้อร้องเรียน 
   6. ปลายปีการศึกษาให้นิสิตประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยแบบประเมินของภาควิชา 
ประเมินอาจารย์ผู้สอนด้วยแบบประเมิน ปค.003 และ ปค.004 
   7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินระบบการให้ค าปรึกษา อาจารย์ผู้สอน 
และการจัดการข้อร้องเรียน 
   8. ปรับปรุงแก้ไขการท างานของอาจารย์ที่ปรึกษา 

การด าเนินงาน
การให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะ
แนวแก่นิสิต 

        ในปีการศึกษา 2558 มีการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นิสิตดังนี้ 
   1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินงานตามระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา
วิชาการ และดูแลนิสิตในที่ปรึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนส าเร็จการศึกษา และก าหนดกรอบ
และแนวปฏิบัติให้อาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนว
แก่นิสิตในที่ปรึกษาตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ิมเติมดังนี้    
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิต ิ หน้า 23 
 

      (1) อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 ดูแลกิจกรรมภาคบังคับของ
มหาวิทยาลัย ดูแลแผนการเรียน การเพ่ิม ถอนรายวิชา ของนิสิตในที่ปรึกษา ดูแลเรื่อง
ทุนการศึกษา แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต ควบคุมการท าสัมมนาและโครงงานของนิสิต
ชั้นปีที่ 4 
     (2) อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 3 ท าหน้าที่เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1ชั้นปี
ที่ 2 และชั้นปีที่ 4  และเพ่ิมการดูแลเรื่องการฝึกงานของนิสิต 
     (3) ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ใหม่อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะ
ปฐมนิเทศอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่เพ่ือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการแผนการ
เรียนและข้อควรระวังต่าง ๆ  
         ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะเสนอชื่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีละ 1 คน โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาคนหนึ่ง ๆ จะดูแลนิสิตในที่ปรึกษาไม่เกิน 35 คนต่ออาจารย์ 1 คน ตั้งแต่แรก
เข้าจนจบการศึกษา และเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีนิสิตในปีการศึกษา
ใหม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 ไปยังคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย  หลังจาก
นั้นมหาวิทยาลัยจะจัดอบรมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในภาพรวมแจกคู่มือการเรียน
ระดับปริญญาตรี ที่มีรายละเอียดค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปฏิทินการศึกษาและ
รายละเอียดต่างๆเก่ียวกับการเรียนการสอน (B.Sc.Stat_58_3.2_1) คู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน (B.Sc.Stat_58_3.2_2) และปฏิทินวิชาการ 
(B.Sc.Stat_58_3.2_3) ก่อนเปิดภาคเรียนทุกปีการศึกษา  
   2. อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้การดูแลนิสิตโดยมีช่องทางให้ค าปรึกษาระหว่างนิสิต
และอาจารย์ที่ปรึกษาหลายช่องทาง เช่น เข้าพบตามเวลาในตารางนัดพบท่ีติดหน้าห้อง
ท างาน หรือก่อน-หลังเวลาเรียน ปรึกษาผ่าน Line , Facebook , email หรือทาง
โทรศัพท์ (B.Sc.Stat_58_3.2_4 และ B.Sc.Stat_58_3.2_5) 
    3. อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน าการลงทะเบียนเรียนโดยอธิบายแผนการเรียน แนะน า
วิชาเลือกที่เปิดเรียนให้กับนิสิตตามความต้องการ ความสนใจและศักยภาพของนิสิต 
ในช่วงเวลาก่อนเปิดภาคเรียนตามแผนการให้ค าปรึกษา (B.Sc.Stat_58_3.2_6) 
    4. อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปีแบ่งปันข้อมูลนิสิตในที่ปรึกษาโดยจัดท าแฟ้มข้อ 
มูลนิสิตแต่ละชั้นปีที่แสดงผลการเรียน สถานภาพนิสิต ลักษณะนิสิต จุดแข็งและจุด 
อ่อน ของนิสิต (B.Sc.Stat_58_3.2_7)   
    5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพื่อการจัดการความเสี่ยงด้าน
นิสิตที่มีผลการเรียนต่ า ความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือส าเร็จการศึกษาโดยท า
แผนการจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (B.Sc.Stat_58_3.2_8) 
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การประเมินผล
การให้ค าปรึกษา 
และการจัดการ
ความเสี่ยงด้าน
นิสิต 

 
 
 
 
 
 

        ในการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา 
เมื่อนิสิตมีปัญหาทางวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษาจะพูดคุยกับนิสิต และอาจารย์ผู้สอน 
เพ่ือท าการแก้ปัญหาในเบื้องต้น และติดตามผลการแก้ปัญหาไปจนใกล้สอบปลายภาค 
ถ้าเห็นว่านิสิตเรียนไม่ได้จริง ๆ อาจารย์ที่ปรึกษาจะยินยอมให้นิสิตถอนรายวิชาที่คิดว่า
จะสอบไม่ผ่าน ในกรณีที่อาจารย์ได้ข้อมูลว่ามีนิสิตขาดเรียนติดต่อกัน อาจารย์ที่ปรึกษา
จะสอบถามเพ่ือนๆ เพื่อหาข้อมูลประกอบกับการพูดคุยกับนิสิต และแก้ปัญหาใน
เบื้องต้น   ในเดือนพฤษภาคม 2559 มีการประเมินการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูล
ข่าวสารแก่นิสิตทุกชั้นปี ผลการประเมินเป็นดังนี้ 

ชั้นปีที่ 1 2 3 4 5 

ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจรวม 4.28 4.03 4.31 4.30 4.5 

         จากผลการประเมินพบว่าค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
(B.Sc.Stat_58_3.2_9) 

         คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลการประเมินการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตมา
วิเคราะห์กระบวนการให้ค าปรึกษาพบว่าอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนท าหน้าที่อย่างดี แต่ยัง
พบว่านิสิตที่มีปัญหาการเรียนไม่ค่อยอยากเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา  

การปรับปรุงการ

ให้ค าปรึกษา

วิชาการและแนะ

แนวแก่นิสิต 

         จากผลการประเมินการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตอาจารย์ที่

ปรึกษาน าผลมาปรับปรุงการติดต่อสื่อสารกับนิสิตหรือประสานงานแทนนิสิต ในกรณีที่

อาจารย์มีข้อมูลของนิสิต เช่น ทุนเรียนดีส าหรับนิสิตที่ได้คะแนนสูงสุดที่ทางคณะแจก

เป็นทุนการศึกษา หรือทุนมูลนิธิ ดร. แถบ อาจารย์ที่ปรึกษาจะดึงข้อมูลจากระบบ 

SUPREME ได้ทันที นอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกับ

นิสิตได้ทางสังคมออนไลน์  ส าหรับปีการศึกษา 2558 อาจารย์ที่ปรึกษาได้ส่งข้อมูลให้

อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนานิสิต (B.Sc.Stat_58_3.2_7 และ 

B.Sc.Stat_58_3.2_8)  เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนให้นิสิตขอทุน

(B.Sc.Stat_58_3.2_10 และ B.Sc.Stat_58_3.2_11) หรือช่วยแนะน างานพิเศษ  หรือ

ถ้ามีปัญหาทางวิชาการอาจารย์ที่ปรึกษาจะหาเพ่ือน ๆ ช่วยติววิชาการให้ ในกรณีที่

ทุนการศึกษาไม่พอแจกกับนิสิต  อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะปรึกษากัน และอาจารย์

บางท่านจะแบ่งเบาภาระของนิสิตโดยบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษา 

(B.Sc.Stat_58_3.2_12) และแบ่งเบาภาระของนิสิตโดยบริจาคเครื่องพิมพ์ส าหรับนิสิต

ชั้นปีสุดท้ายในการท าสัมมนาและโครงงาน (B.Sc.Stat_58_3.2_13)  ส าหรับกรณีที่
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นิสิตมีปัญหาทางการเรียนอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยอาศัยสื่อสังคม

ออนไลน์และประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรถึงปัญหานิสิตเพ่ือช่วยประคองให้

นิสิตสามารถเรียนจนจบหลักสูตรเป็นระยะ ๆ 

 
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

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 

 

          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตั้งแต่การปรับปรุงหลักสูตรเป็น 
มคอ. 2 ตามกรอบมาตรฐาน TQF  โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีหน่วยกิตรวมลดลงใน
ลักษณะกระชับ ช่างคิด  สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และ
บูรณาการ โดยเน้นแนวคิดหลัก เรียนรู้ผ่านการท าโครงงาน สัมมนา ด้วยการท างาน
เป็นทีม มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเป็นพ่ีเลี้ยง และส่งเสริมกิจกรรมด้านอื่น ๆ  
         ผลการด าเนินงานการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ในปีการศึกษา 2558  สรุปได้ดังนี้ 
   1. หลักสูตรสถิติจัดสรรงบประมาณให้แก่นิสิตทางด้านการเรียนการสอน สันทนา
การ และ ICT เป็นต้น (B.Sc.Stat_58_3.2_14)     
   2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการคัดเลือกอาจารย์พิเศษ วิทยากร ที่มีความรู้
ความสามารถในศาสตร์นั้น ๆ เพ่ือสนองความต้องการของนิสิต เช่น หลักสูตรเชิญ 
อาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์ทางด้านการเงินมาสอนคณิตศาสตร์การเงิน เพื่อให้
นิสิตสามารถประยุกต์เนื้อหากับตลาดเงิน ตลาดทุน  และเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ประกันชีวิตมาสอนคณิตศาสตร์ประกันชีวิต เพื่อให้นิสิตเข้าใจวิธีการคิดเบี้ยประกัน
และสามารถเลือกวิธีการประกันชีวิตที่เหมาะสมเป็นต้น (B.Sc.Stat_58_3.2_15)  
   3. หลักสูตรสถิติได้จัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมทักษะทางอาชีพ เช่น การเรียนรู้การท า  
งานจริงผ่านการฝึกงาน นิสิตต้องมีอัตลักษณ์ 9 ประการจึงจะประสบความส าเร็จใน
การท างาน การท าโครงงาน สัมมนา เพื่อฝึกการท างานเป็นทีม การค้นคว้าข้อมูลโดย
ใช้ความรู้ด้าน ICT  ฝึกการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเป็นพ่ี
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เลี้ยง  
   4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนดหลักสูตรกิจกรรม 3 กลุ่มกิจกรรม ให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งนิสิตต้องปฏิบัติกิจกรรมรวมทั้งสิ้นไม่น้อย
กว่า 8 กิจกรรม ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร เช่น
ปฐมนิเทศ พิธีไหว้ครู ค่ายพัฒนานิสิต กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น 
(B.Sc.Stat_58_3.2_16) โดยก่อนเปิดภาคเรียนต้นปีการศึกษามหาวิทยาลัยจะจัด
ปฐมนิเทศค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต  
     5. หลักสูตรร่วมกับ ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิต
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   ในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตรุ่นพ่ีได้ร่วมกันแนะ
แนวการศึกษา ทุนการศึกษา การท ากิจกรรม และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ตลอดเวลาที่นิสิตมีปัญหาหรือต้องการค าแนะน า  
        ทุกต้นปีการศึกษาหลักสูตรสถิติ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย จัด
กิจกรรมไหว้ครู เพ่ือให้นิสิตได้แสดงกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์ผู้มีพระคุณ เพื่อเป็น
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่นิสิต อีกท้ัง
ยังได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีสูงสุด นิสิตที่มีผลการเรียนดี 
และนิสิตที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละ
สาขาวิชา เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ด้วย 
        เพ่ืออนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมเพลงไทยพ้ืนบ้าน หลักสูตรสถิติได้ส่งนิสิตชั้นปี
ที่ 1 เข้าร่วมการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งของนิสิตชั้นปีที่ 1 ในโครงการสืบสาน
ต านานเพลงไทยลูกทุ่ง ของคณะวิทยาศาสตร์ (B.Sc.Stat_58_3.2_17) 
       หลักสูตรสถิติสนับสนุนให้นสิิตทุกชั้นปีเข้าร่วมร่วมโครงการกีฬา Science 
Games ครั้งที่ 15 ประจ าปีการศึกษา 2558  เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจ
ของนิสิตให้เข้มแข็ง โดยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด 
รวมทั้งเป็นการหล่อหลอมให้นิสิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสร้าง



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิต ิ หน้า 27 
 

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่กับรุ่นน้อง คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะ
วิทยาศาสตร์ (B.Sc.Stat_58_3.2_18)  
   6. หลักสูตรสถิติจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 เช่น ICT literacy, scientific literacy, media literacy, health 
literacy, life skill, career skills ดังนี้ 
         หลักสูตรสถิติได้เปิดสอนวิชาชีวสถิติ เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ทางสถิติและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผสมกับการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางคณิตศาสตร์ ให้นิสิตเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชา
บังคับ และสนับสนุนให้นิสิตลงเรียนวิชาภาษาต่างประเทศเป็นวิชาเลือกเสรี   
          หลักสูตรสถิติมีรายวิชาโครงงานสถิติ  นิสิตทุกกลุ่มได้น าเสนอโครงงานแบบ
โปสเตอร์ และแบบปากเปล่า ให้แก่อาจารย์ นิสิต และผู้สนใจที่อาคารนวัตกรรม 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (B.Sc.Stat_58_3.2_19) 
           ทุกปลายปีการศึกษา หลักสูตรสถิติส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ซึ่งจะจบการศึกษาไปเป็นบัณฑิตที่ดี
ต่อไปในอนาคต โดยได้เชิญรุ่นพ่ีมาบรรยายด้านเทคนิคในการสมัครงาน การ
สัมภาษณ์งาน วิธีการเสริมสร้างบุคลิกภาพ การใช้ชีวิตในการท างาน รวมทั้งการ
เตรียมตัวเพ่ือการศึกษาต่อและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม (B.Sc.Stat_58_3.2_20) 
   7. หลักสูตรเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิต และ ในการสร้าง
เครือข่ายระหว่างสถาบัน  พอสรุปได้ดังนี้ 
      (1) นิสิตชั้นปี 1 – 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้
ให้กับนิสิตสาขาสถิติได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถิติสัมพันธ์ (Fortran Games) โดย
นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมด้านกีฬา สันทนาการ กับนิสิตสาขาสถิติในสถาบันต่าง 
ๆ  ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งแล้ว ยังสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตต่างสถาบันอีกด้วย (B.Sc.Stat_58_3.2_21)  
     (2) นิสิตชั้นปีที่ 2 จัดกิจกรรมรับน้องใหม่โดย แนะน าการเรียน การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย และรับผิดชอบการแข่งขันกีฬาระหว่างภาควิชา 
     (3) นิสิตชั้นปีที่ 1 จัดกิจกรรมไหว้ครู เปิดบ้าน และรับผิดชอบการกีฬาระหว่าง
ภาควิชา 
   8. หลักสูตรไดจ้ัดสรรงบประมาณเงินรายได้เป็นทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนิสิตที่มี
โอกาสทางการศึกษาจ ากัด จ านวน 2 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท และมีอาจารย์ในหลัก 
สูตรมีจิตศรัทธาบริจาคเงินทุนการศึกษาแก่นิสิตที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
   9. หลักสูตรจัดสรรงบประมาณที่ได้รับเชิญอาจารย์พิเศษ วิทยากรมาช่วยสอน หรือ
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ให้ประสบการณ์แก่นิสิตหลักสูตรสถิติ และหลักสูตรอื่นในภาควิชา 
การประเมินการจัด
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

       ทุกปีการศึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะประเมินกระบวนการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ ซ่ึงผลการประเมินจ านวนและ
ประเภทกิจกรรมทีเ่ป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยในการจบการศึกษาพบว่านิสิตที่
ส าเร็จการศึกษาท ากิจกรรมครบตามข้อบังคับ แต่หลักสูตรสถิติยังเสริมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานิสิตไม่มากนัก เนื่องจากตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 คณะมีนโยบายว่าถ้าโครงการ
ใดที่จัดซ้ าซ้อนกันขอให้คณะเป็นผู้จัดโครงการโดยภาควิชามีส่วนร่วมไม่ต้องจัดซ้ าซ้อน
เพ่ือประหยัดงบประมาณ และถ้าจัดซ้ าซ้อนไม่สามารถเบิกงบประมาณได้  

การปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

จากการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต พบว่านิสิตส่วนใหญ่ท า 
กิจกรรมเน้นหนักด้านต่าง ๆ ยกเว้นการพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ ทางหลักสูตรจึงมี
มตสินับสนุนกิจกรรมเสริมทางด้านวิชาการในปีการศึกษา 2558 ดังนี้  

1. สนับสนุนให้นิสิตสอบวัดความรู้เพ่ือรับใบประกาศนียบัตร Oracle Database 
12c Fundamental (B.Sc.Stat_58_3.2_22) 

2. สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์กับโครงการฝึกอบรมและสอบ
มาตรฐานสากลระดับพื้นฐาน  CompTIA A+ ที่จัดโดยส านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (B.Sc.Stat_58_3.2_23) 
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แผนผังที่ 4 ระบบการพัฒนาศักยภาพของนิสิต 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ 

                                  
(             )

                

                 

              

                                

                     /
                                           
                                         21

                                         
 

- พ.ค. 2558/ 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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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Stat_58_3.2_1 คู่มือการเรียนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 
B.Sc.Stat_58_3.2_2 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2558 
B.Sc.Stat_58_3.2_3 ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2558 
B.Sc.Stat_58_3.2_4 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 
B.Sc.Stat_58_3.2_5 แบบฟอร์มอาจารย์ให้ค าปรึกษานิสิต ปีการศึกษา 2558 
B.Sc.Stat_58_3.2_6 แผนการให้ค าปรึกษาทางวิชาการตามปฏิทินวิชาการ 
B.Sc.Stat_58_3.2_7 จุดแข็ง จุดอ่อน ของนิสิต 
B.Sc.Stat_58_3.2_8 แผนการจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต 
B.Sc.Stat_58_3.2_9 ผลการประเมินการจัดบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต 
B.Sc.Stat_58_3.2_10 ทุนเอสโซ่  
B.Sc.Stat_58_3.2_11 ทุนการศึกษาของภาควิชา 
B.Sc.Stat_58_3.2_12 ทุนการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
B.Sc.Stat_58_3.2_13 เครื่องพิมพ์บริจาค 
B.Sc.Stat_58_3.2_14 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2558 คณะวิทยาศาสตร์ 
B.Sc.Stat_58_3.2_15 บันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติเชิญอาจารย์พิเศษ 
B.Sc.Stat_58_3.2_16 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตร 
B.Sc.Stat_58_3.2_17 โครงการสืบสานต านานเพลงไทยลูกทุ่ง วันที่ 29 เม.ย. 2558  
B.Sc.Stat_58_3.2_18 โครงการกีฬา Science Games ครั้งที่ 15 ประจ าปีการศึกษา 2558 
B.Sc.Stat_58_3.2_19 โครงการน าเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
B.Sc.Stat_58_3.2_20 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
B.Sc.Stat_58_3.2_21 โครงการกีฬาสถิติสัมพันธ์ (Fortran Games) ประจ าปีการศึกษา 2558 
B.Sc.Stat_58_3.2_22 ประกาศนียบัตร Oracle Datbase 12c Fundamental ของนิสิตสาขาวิชาสถิติ 
B.Sc.Stat_58_3.2_23 โครงการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลระดับพ้ืนฐาน CompTIA A+ 
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ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3) 

ข้อมูลนิสิต  

ปีการศึกษาที่
รับเข้า  

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนิสิตคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ร้อยละการคงอยู่ 

2554 2555 2556 2557 2558 

2554 32 32 31 31 30 5 นิสิตตกค้าง 
2555 21 - 21 19 18 17 85.71 
2556 28 - - 28 21 19 67.86 
2557 24 - - - 24 19 79.17 
2558 23 - - - - 21 91.30 

อัตราการคงอยู่    =        จ านวนนิสิตช้ันปีท่ี 3 
                                   จ านวนนิสิตรับเข้า (ช้ันปีท่ี 1) 

รายการหลักฐานอ้างอิง ข้อมูลนิสิตที่ดูแลชั้นปีที่ 1 – 5 (B.Sc.Stat_58_3.3_1) 
*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนิสิต  
1. จ านวนนักเรียนสละสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์จ านวนมาก อาจเนื่องมาจากสอบติดสถาบันอื่น หรือ
เลือกสาขาสถิติตามคะแนนสอบ แต่ไม่สนใจศึกษาในหลักสูตรนี้อย่างแท้จริง 
2. นิสิตลาออกก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือไปเรียนสาขาอ่ืนที่สถาบันอื่น 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา  

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

2550 38 32 (84.21)      
2551 40  40 (100)     
2552 37   37 (100)    
2553 39    28 (71.79)   
2554 32     24 (75)  
2555 21      16 (76.2) 

รายการหลักฐานอ้างอิง จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (บัณฑิตจบรุ่นปีการศึกษา 57) (B.Sc.Stat_58_3.3_2)  
 

 

* 100 
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา   

       นิสิตไมส่นใจศึกษาในหลักสูตรนี้อย่างแท้จริง นิสิตลาออกก่อนเปิดภาคการศึกษา ลาออกกลางคันไป

ประกอบอาชีพขายตรง หรือไม่สามารถเรียนตามแผนการศึกษาเนื่องจากสอบตกรายวิชาพ้ืนฐานบังคับ 

และรายวิชาเอก  

ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร  ในปีการศึกษา 2558  เท่ากับ 4.10 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร  ในปีการศึกษา 2557  เท่ากับ 4.07 
  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ให้นิสิตประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตร โดยมี
แนวโน้มผลการประเมิน ดีขึ้นเล็กน้อย  

 

การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เรื่องท่ีร้องเรียน ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
ในระบบ SUPREME แสดงผลการตรวจสอบรายวิชา
ไม่ตรงโครงสร้างหลักสูตร 
 
 
 

  อาจารย์ที่ปรึกษารวบรวมรายวิชาที่นิสิตเรียน
แล้วในระบบ SUPREME แสดงผลการตรวจสอบ
รายวิชาไม่ตรงโครงสร้าง แล้วท าบันทึกผ่าน
ภาควิชาไปยังกองบริการการศึกษาให้แก้ไขให้ตรง
ตามโครงสร้างหลักสูตร ท าให้นิสิตสามารถยื่นจบ
การศึกษาได้ทุกราย (B.Sc.Stat_58_3.3_4) 

 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Stat_58_3.3_1 สรุปจ านวนนิสิตตามหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ (ข้อมูลจากส านักคอมพิวเตอร์) 
B.Sc.Stat_58_3.3_2 สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553 – 2557 
B.Sc.Stat_58_3.3_3 ผลส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
B.Sc.Stat_58_3.3_4 บันทึกขอแจ้งการด าเนินการย้ายรายวิชาให้ตรงตามหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 
อาจารย์ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) 

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระบบและกลไก

การรับและ

แต่งต้ังอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาสถิติ มีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ดังแผนผังที่ 5 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมร่วมกันเพ่ือประเมินความต้องการ
อาจารย์ใหม่ การแต่งตั้งหรือโยกย้ายอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากนั้นคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร น าผลสรุปที่ได้มาประชุมร่วมกับภาควิชาในการวางแผนระยะยาวด้าน
อัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ภาควิชาจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังของ
ภาควิชา (โดยมีแผนอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชา
วิชาสถิติ เป็นส่วนหนึ่งของแผน) (B.Sc.Stat_58_4.1_1) และเสนอเรื่องขออัตราก าลังไป
ยังคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติ   

เมื่อได้รับการอนุมัติอัตราก าลังแล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดคุณสมบัติ
ของอาจารย์ใหม่ และร่างข้อก าหนดภาระงาน  และน าเรื่องขอเปิดรับอาจารย์ใหม่ เข้าสู่ที่
ประชุมภาควิชา  ภาควิชาส่งเรื่องต่อไปยังคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ด าเนินการประกาศรับสมัคร ก าหนดวันและด าเนินการสอบคัดเลือก (โดยมีคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร อย่างน้อย 1 คน ร่วมเป็นกรรมการสอบคัดเลือก) ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และรับรายงานตัวอาจารย์ใหม่ 

หลังจากรายงานตัวแล้ว อาจารย์ใหม่ต้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ที่
จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย เพ่ือให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธาน
ของสถาบัน หลักสูตร และวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนว
ทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ รวมทั้งการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

ในการเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะ

พิจารณาจากคุณสมบัติของอาจารย์ คือ มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรและ

สาขาวิชาที่เปิดสอน และไม่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่น และน าเรื่องเสนอขอแต่งตั้ง

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าสู่ที่ประชุมภาควิชา ภาควิชาส่งเรื่องต่อไปยังคณะวิทยาศาสตร์ 

หลังจากมีค าสั่งแต่งตั้งแล้ว ประธานหลักสูตรมอบหมายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่

อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านใหม่ 
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แผนผังที่ 5 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ 

                                            
                                          

                                                 
                                               

                      

                                   
           

                  

                                       
                              

          

                     

                                 
          .08

       

 

- 2557/ คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 

 

- 2557/ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

 

 

- ช่วงปีการศึกษา/ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

- ช่วงปีการศึกษา/ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

- ช่วงปีการศึกษา/ คณะ

วิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย 

- ช่วงปีการศึกษา/ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

และภาควิชาคณิตศาสตร์ 
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       สิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินระบบการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อหาแนวทางปรับปรุงระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น  

ผลการด าเนินงาน

การรับและแต่งต้ัง

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

     ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาสถิติ มีการด าเนินการ
รับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

1. การรับอาจารย์ใหม่  หลักสูตรได้เปิดรับอาจารย์ใหม่ 2 อัตรา ได้แก่   
  1.1  พนักงานสายวิชาการต าแหน่งอาจารย์สาขาสถิติ ของภาควิชาคณิตศาสตร์ 

เลขประจ าต าแหน่ง (1) 7-4535  
         (1) ประกาศรับสมัครครั้งท่ี 1 ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 21 ตุลาคม 2558 ไม่มี
ผู้มาสมัคร (B.Sc.Stat_58_4.1_2 และ B.Sc.Stat_58_4.1_3)   
         (2) ประกาศรับสมัครครั้งท่ี 2 ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2559 มีผู้
มาสมัคร 1 คนแต่ไม่ผ่านการคัดเลือก (B.Sc.Stat_58_4.1_4)  
      1.2  พนักงานสายวิชาการต าแหน่งอาจารย์สาขาสถิติหรือคณิตศาสตรศึกษา ของ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ เลขประจ าต าแหน่ง (1) 7-0246  
         (1) ประกาศรับสมัครครั้งท่ี 1 ระหว่างวันที่ 11 กันยายน – 12 ตุลาคม 2558  ไม่
มีผู้มาสมัคร (B.Sc.Stat_58_4.1_5 และ B.Sc.Stat_58_4.1_3)   
         (2) ประกาศรับสมัครครั้งท่ี 2 ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2559  ไม่มี
ผู้มาสมัคร (B.Sc.Stat_58_4.1_ 6) 

2. การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
  ในการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 8/58 วาระท่ี 4.4 พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจ า

หลักสูตร  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาเสนอแต่งตั้ง อาจารย์อิทธิเทพ 
นวาระสุจิตร เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านใหม่ แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช 
เทียนรุ่งโรจน์ เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช ต้องไปเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปิดใหม่ (B.Sc.Stat_58_4.1_7 และ 
B.Sc.Stat_58_4.1_8) 

  หลังจากได้รับการแต่งตั้ง อาจารย์อิทธิเทพ ได้เข้ารับทราบนโยบาย ปรัชญา ปณิธาน 
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (การประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 9/58 วาระท่ี 1.1 แต่งตั้งอาจารย์อิทธิเทพ นวาระสุจิตรเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรท่านใหม่) 

การประเมินระบบ
การรับและแต่งต้ัง
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมร่วมกันเพ่ือท าการวิเคราะห์และประเมิน
ระบบการรับอาจารย์ใหม่หลังสิ้นสุดการประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 21 
ตุลาคม 2558 (การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 12/58 วาระท่ี 4.2 คุณสมบัติของพนักงาน
สายวิชาการต าแหน่งอาจารย์สาขาสถิติ ของภาควิชาคณิตศาสตร์ เลขประจ าต าแหน่ง (1) 
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7-4535)  พบว่า  
1. ไม่มีผู้มาสมัครในการเปิดรับสมัครครั้งนี้ จากการวิเคราะห์หลักสูตรเห็นว่า ตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2555 เป็นต้นมา หลักสูตรเปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่หลายครั้ง (โดยก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งเน้นวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติ) แต่หลักสูตรยังไม่สามารถรับ
อาจารย์ใหม่ได้ ซึ่งการรับเปิดรับสมัครส่วนใหญ่ไม่มีผู้มาสมัคร เนื่องจากมีผู้ศึกษาต่อใน
สาขาวิชาสถิติในระดับปริญญาเอกน้อย ผู้ที่ก าลังศึกษาต่อส่วนใหญ่มีต้นสังกัดอยู่แล้ว  
และไม่มีทุนส าหรับผู้ที่อยากศึกษาต่อ 

2. การบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดว่า 
หลักสูตรสามารถเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนได้เพียง 50% ของรายวิชา หลักสูตรเห็นว่า
ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 การเชิญอาจารย์พิเศษท่ีมีความเชี่ยวชาญมาสอน 
รายวิชาเกี่ยวกับ ธุรกิจ การเงิน การประกันภัย คอมพิวเตอร์กับธุรกิจ จะท าได้ยากมาก 
ซึ่งรายวิชาเหล่านี้เป็นรายวิชาที่ส าคัญท่ีจะท าให้นิสิตได้บูรณาการการวิเคราะห์ทางสถิติ
กับศาสตร์อ่ืน ๆ  

3. การสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ที่ผ่านมา หลักสูตรใช้การสอบสัมภาษณ์เพียงอย่าง
เดียว หลักสูตรเห็นว่าการคัดเลือกโดยใช้การสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะท า
ให้เห็นว่าผู้ที่มาสมัครมีทักษะการสอน มีการถ่ายทอดและส่งต่อความรู้ได้ดี  

การปรับปรุงระบบ
การรับและแต่งต้ัง
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

จากผลการวิเคราะห์และประเมินข้างต้น หลักสูตรท าการปรับปรุงระบบการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

1. จากผลการประเมินข้อ 1 และ 2  หลักสูตรพิจารณาถึงความต้องการอาจารย์ใหม่
อย่างเร่งด่วน และอาจารย์ใหม่ที่มีความสามารถสอนในรายวิชาของหลักสูตรที่ขาดแคลน
อาจารย์ผู้สอนและต้องเชิญอาจารย์พิเศษ หลักสูตรจึงก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งให้
เปิดกว้างมากขึ้น โดยเปลี่ยนคุณสมบัติจาก ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขาสถิติ และปริญญาเอก สาขาสถิติหรือเทียบเท่า 
เป็น ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ หรือคณิตศาสตร์ 
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และปริญญาเอก 
สาขาสถิติ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  

2. จากผลการประเมินข้อ 3 หลักสูตรท าการปรับปรุงระบบการสอบคัดเลือก โดยเพิ่ม
การสอบสอนด้วย เพื่อให้ได้อาจารย์ใหม่ที่มีความสามารถในการสอน การถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ให้นิสิต 

ผลที่ได้จากการ
ปรับปรุงระบบการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  

หลังจากเปลี่ยนคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หลักสูตรได้ท าการติดตามจนมีการประ  
กาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2559 มีผู้มาสมัคร 1 คน แต่ไม่ผ่าน
การคัดเลือก  
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- ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระบบและกลไก

การบริหาร

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาสถิติ มีระบบการบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังแผนผังที่ 6 ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 คณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้ง และก าหนดบทบาทภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ (B.Sc.Stat_58_4.1_7 และ B.Sc.Stat_58_4.1_8)  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันในการวางแผนบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เช่น การก าหนดภาระหน้าที่ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร แผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตร แผนการจัดการความเสี่ยงด้านการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร เมื่อได้
ผลสรุปในเรื่องแผนบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากการประชุมแล้ว คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร เสนอแผนดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมภาควิชา   

คณะกรรมบริหารหลักสูตรก ากับ ติดตาม ดูแลให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามแผนที่ก าหนด เมื่อสิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร มีการประเมินแผนบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยพิจารณาผลการ
ด าเนินงานตามแผน และน าผลการประเมินอาจารย์ประจ าหลักสูตร รวมทั้งปัญหาที่เกิด
ขึ้นมาพิจารณา เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับปีการศึกษา
ต่อไป 

การประเมิน
ระบบการบริหาร
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร ปี
การศึกษา 2557 

สิ้นปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมร่วมกันเพ่ือท าการ
วิเคราะห์และประเมินระบบและผลการด าเนินงานการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของ
ปีการศึกษา 2557 มีรายละเอียดดังนี้ 
     1. ภาระหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
        ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรไม่ได้ก าหนดภาระหน้าที่ให้กับอาจารย์ประจ าหลัก 
สูตรอย่างชัดเจน แต่ให้ปฏิบัติหน้าที่ไปตามที่ภาควิชามอบหมายให้ และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ตามที่ภาควิชามอบหมายได้เป็นอย่างดี หลักสูตรเห็นว่าการท่ี
หลักสูตรไม่ก าหนดหน้าที่ให้ชัดเจนท าให้เกิดปัญหาขึ้นในบางครั้ง เช่น ในเรื่องงานกิจการ
นิสิต หลักสูตรไม่มีตัวแทนอยู่ในงานกิจการนิสิตของภาควิชา ท าให้การท ากิจกรรมของนิสิต
ในหลักสูตรต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการเซ็นเป็นอาจารย์ผู้ดูแลกิจกรรม ซึ่งการดูแล
ในเรื่องกิจกรรมของนิสิตไม่ได้เป็นหน้าที่ในความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
หลักสูตรวิเคราะห์แล้วเห็นว่าหลักสูตรต้องก าหนดภาระหน้าที่ให้กับอาจารย์ประจ าหลัก 
สูตรอย่างชัดเจน  
     2. การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
        หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ท่าน อีก 3 
ท่านไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 1 ท่านกลับมาปฏิบัติ 
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งานได้ 7 ปี แล้ว และอีก 1 ท่าน กลับมาปฏิบัติงานได้ 1 ปี หลังการลาไปศึกษาต่อ  อีก 1 
ท่านปฏิบัติงานมาแล้ว 5 ปี และอาจารย์ทั้ง 3 ท่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะยื่นขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 
        หลักสูตรวิเคราะห์แล้วเห็นว่า อาจารย์ 2 ท่านควรขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ภายในปี พ.ศ.2561 ที่ผ่านมาหลักสูตรได้ติดตาม(แต่ไม่ได้เข้มงวด) ให้อาจารย์ประจ าหลัก 
สูตรขอต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ และหลักสูตรไม่ได้ท าแผนเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน แต่หลักสูตรได้ช่วยส่งเสริมให้โดยจัดตารางสอนให้
อาจารย์มีวันที่ไม่มีชั่วโมงสอน 1 – 2 วัน เพ่ือให้อาจารย์มีเวลาในการท าผลงาน 

การปรับปรุง
ระบบการบริหาร
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร ส าหรับ
ปีการศึกษา 
2558 

จากผลการวิเคราะห์และประเมินข้างต้น หลักสูตรท าการปรับปรุงระบบการบริหาร
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 

1. จากผลการประเมินข้อ 1 หลักสูตรได้ท าการก าหนดภาระหน้าที่ที่ชัดเจนให้กับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์   

2. จากผลการประเมินข้อ 2 หลักสูตรได้จัดท าแผนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และหลักสูตรจะติดตาม (อย่างเข้มงวด) ให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกท่านด าเนินการตามแผน 

ผลการด าเนินงาน
การบริหาร
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร ปี
การศึกษา 2558 

     ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาสถิติ มีการด าเนินงานการ
บริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

1. การก าหนดภาระหน้าที่ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร  คณะกรรมการบริหารหลัก 
สูตรมีการก าหนดภาระหน้าที่ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยพิจารณาจากความเหมาะ 
สม ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ (การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 8/58 วาระท่ี 4.5 
ภาระหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2558) ดังตารางแสดง
ภาระหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

     ตาราง แสดงภาระหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ภาระงาน 

ปีการศึกษา 2558 

ผศ
.รว

ีวร
รณ

 

ผศ
.ชุต

ิวร
รณ

 

อ.ก
าญ

จน
า 

อ.ส
ุกัญ

ญา
 

อ.อ
ิทธ

ิเท
พ 

1 งานตารางสอน      
2 งานปรับปรุงหลักสูตร      
3 งานอาจารย์ที่ปรึกษา      
4 งานแผนและงบประมาณ      
5 งานวิจัยและพัฒนา      
6 งานศิลปวัฒนธรรม      
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7 งานบริการวิชาการ      
8 งานกิจการนิสิต      
9 งานประกันคุณภาพ      
10 งานประเมินภาระงาน      
11 งานรับปริญญา      
12 หัวหน้าสาขา       

2. แผนการจัดการความเสี่ยงด้านการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมร่วมกันเพ่ือท าการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ของหลักสูตร พบว่าหลักสูตรมีความเสี่ยง 3 ด้าน ได้แก่  
(1) ความเสี่ยงกรณีจ านวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดย สกอ. และ (2) ความเสี่ยงกรณีการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  

หลักสูตรได้พิจารณาถึงแนวทางแก้ไขและด าเนินการแก้ไข โดยได้จัดท าแผนการ
จัดการความเสี่ยงด้านการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีงบประมาณ 2558 
(B.Sc.Stat_58_4.1_9) ดังรายละเอียด ต่อไปนี้   

2.1 แผนการจัดการความเสี่ยงกรณีจ านวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.   

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาเห็นว่าความเสี่ยงกรณีนี้เป็นความเสี่ยงที่มี
ระดับความเสี่ยงสูงมาก มีผลกระทบต่อหลักสูตร และมีโอกาสที่จะเกิดสูงมาก  เนื่องจาก
ภายในปี 2563 จะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกษียณอายุ 2 ท่าน และหลักสูตรยังไม่สามารถ
รับอาจารย์ใหม่เข้ามาทดแทนตามแผนที่วางไว้  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ด าเนินการแก้ไข ดังนี้  
การด าเนินการแก้ไข ประเมินผลการด าเนินการแก้ไข 

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

 
- มีผู้มาสมัคร 1 คน ในการประกาศรับ
สมัครรอบ 2 แต่ไม่ผ่านการคัดเลือก  
- ไม่มีผู้มาสมัคร ในการประกาศรับ
สมัครทั้ง 2 รอบ  

ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครไป
ยังมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรสถิติ ระดับ
ปริญญาเอก 

ผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสถิติ 
ส่วนใหญ่มีต้นสังกัดอยู่แล้ว  
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แผนผังที่ 6 ระบบการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ 

                                   
      

                                       
                                            

                 
                                      
                                

                    
                               

                           
                

                                      
                                      

                                                        

                                     
                                 

 

- ก่อนเปิดภาคเรียน/ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

 

- ก่อนเปิดภาคเรียน/ 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 

- ก่อนเปิดภาคเรียน/ 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 

- ก่อนเปิดภาคเรียน/ 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

- ตลอดปีการศึกษา/  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- ปลายปีการศึกษา/  

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

- ปลายปีการศึกษา/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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 2.2 แผนการจัดการความเสี่ยงกรณีการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร   
         ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ 
ประกอบด้วย ข้าราชการสายวิชาการ 3 คน (มีอาจารย์วุฒิปริญญาโท 3 คน เป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 2 คน และอาจารย์ 1 คน) และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 2 คน 
(เป็นอาจารย์วุฒิปริญญาโท 2 คน)  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาเห็นว่าความเสี่ยงกรณีการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง
ปานกลาง มีผลกระทบต่อหลักสูตร และมีโอกาสที่จะเกิดในระดับปานกลาง  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ด าเนินการแก้ไขโดยจัดท าแผนการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการขออาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร ดังตารางแสดงปี พ.ศ. ในการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และ
ให้กรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

     ตาราง แสดงปี พ.ศ. ในการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ปี พ.ศ. ที่ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ผศ. รศ. ศ. 

ผศ.รวีวรรณ  2563  
ผศ.ชุติวรรณ  2562  
อ.กาญจนา 2560 2567  
อ.สุกัญญา 2561   
อ.อิทธิเทพ 2562   

 

การประเมิน
ระบบการบริหาร
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร ปี
การศึกษา 2558 

สิ้นปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมร่วมกันเพ่ือท า
การวิเคราะห์และประเมินระบบและผลการด าเนินงานการบริหารอาจารย์ประจ าหลัก 
สูตร ของปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี ใน
การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 5/59 วาระท่ี 4.2 การประเมินและปรับปรุงระบบการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ประชุมมีมติว่า ส าหรับปีการศึกษา 2559 
ให้คงภาระหน้าที่ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละท่านตามเดิม และเพ่ิมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรอีก 1 ท่าน ในการดูแลงานบริการวิชาการ และติดตามอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามแผนที่วางไว้ 
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แผนผังที่ 7 ระบบการส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระบบ 

กลไก 

ระยะเวลา/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

- เม.ย. 2558/ คณะ

วิทยาศาสตร์ 

 

- ตลอดปีการศึกษา/  

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

- ปลายปีการศึกษา/  

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

- ปลายปีการศึกษา/ 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

 

- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระบบและกลไกการ

ส่งเสริมและพัฒนา

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาสถิติ มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ดังแผนผังที่ 7 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ ประชุมร่วมกับ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ในการจัดท าแผนงบประมาณเพ่ือจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ทางด้านวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ   

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนต้องได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สนับสนุนและส่งเสริม
ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรสร้างสรรค์งานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  

เมื่อสิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือประเมินผลที่
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ได้จากการได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ และการน าผลที่ได้ไปปรับใช้
ในด้านการเรียนการสอน และ/หรือ งานด้านอื่นๆ  สรุปภาพรวม ปัญหา อุปสรรค ที่
เกิดข้ึน รวมทั้งพิจารณาข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปปรับปรุงระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตรส าหรับปีการศึกษาต่อไป 

การประเมินระบบ
การส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ปี
การศึกษา 2557 

สิ้นปีการศึกษา 2557 (หลังการประเมิน SAR 57) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มี
การประชุมร่วมกันเพ่ือท าการวิเคราะห์และประเมินระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ของปีการศึกษา 2557 โดยน าผลจากการตรวจประเมิน SAR 
57 มาพิจารณาด้วย มีรายละเอียดดังนี้ 
     ในการตรวจประเมิน SAR 57 ผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะเร่งด่วนกับหลักสูตรว่า
ควรเพิ่มผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ที่ผ่านมาหลักสูตรได้ส่งเสริมให้
อาจารย์ท าผลงานวิชาการโดยจัดตารางสอนเอ้ือให้อาจารย์มีวันว่าง 1 – 2 วัน แต่ไม่ได้มี
การผลักดันอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือมีข้อก าหนดอย่างจริงจัง ท าให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรไม่ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเลย  หลักสูตรวิเคราะห์แล้วเห็นว่า ในปีการศึกษา 
2558 หลักสูตรต้องจัดท าแผน ตั้งข้อก าหนด ที่จะท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง  

การปรับปรุงระบบ
การส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
ส าหรับปีการศึกษา 
2558 

จากผลการวิเคราะห์และประเมินข้างต้น หลักสูตรท าการปรับปรุงระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับปีการศึกษา 2558 โดยจัดท าแผนส่งเสริม
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในการสร้างผลงานงานทางวิชาการและการขอทุนวิจัย โดย 
ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอทุนวิจัยหรือตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 
ครั้งใน 3 ปี 

ผลการด าเนินงาน
การส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ปี
การศึกษา 2558  

     ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาสถิติ มีการ
ด าเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

     1. ภาควิชามีแผนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2558 มีการจัดสรรงบประ 
มาณ 3,000 บาท (ต่ออาจารย์ 1 ท่าน) ในการพัฒนาทางด้านวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  

     2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ ได้เข้าร่วมการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ดัง ตารางแสดง โครงการ/กิจกรรม ที่อาจารย์ประจ าหลัก 
สูตร เข้าร่วมในปีการศึกษา 2558  

     3. จัดท าแผนส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการสร้างผลงานงานทาง
วิชาการและการขอทุนวิจัย โดยก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอทุนวิจัยหรือตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 ครั้งใน 3 ปี 
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     ตาราง แสดงแผนการขอทุนวิจัยและตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 

 

แผนการขอทุนวิจัยและตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ปีปฏิทิน) 

ขอทุนวิจัย ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 

ผศ.รวีวรรณ            

ผศ.ชุติวรรณ       

อ.กาญจนา       
อ.สุกัญญา       
อ.อิทธิเทพ       

         หมายถึงได้รับทุน , มีการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
         หมายถึงแผนการขอทุน , ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 

ผลที่ได้จากการ
ปรับปรุงระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร ปี
การศึกษา 2558 

 หลักสูตรได้ติดตามผลจากการจัดท าแผนส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการ
สร้างผลงานงานทางวิชาการและการขอทุนวิจัย โดยก าหนดให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรขอทุนวิจัยหรือตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 ครั้งใน 3 ปี พบว่า  

   (1) ผศ.รวีวรรณ และ อาจารย์กาญจนา ได้เสนอแผนงานวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์และได้รับการอนุมัติทุนวิจัยในวันที่ 
1 เมษายน 2559 (B.Sc.Stat_58_4.1_10) และวางแผนที่จะน างานวิจัยที่เสร็จ
สมบูรณ์ตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2560  

   (2) ผศ.รวีรรณ และ อาจารย์สุกัญญา มีบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ก าลังขอ
ตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูล Scorpus  

   (3) อาจารย์กาญจนา และ อาจารย์อิทธิเทพ มีบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่
ก าลังขอตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1  

การประเมินระบบ
การส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ปี
การศึกษา 2558 

สิ้นปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมร่วมกันเพ่ือท า
การวิเคราะห์และประเมินระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของปี
การศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 

1. หลักสูตรเห็นว่างบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ที่ภาควิชาจัดสรรให้ 3,000 
บาท(ต่ออาจารย์ 1 ท่าน) ไม่เพียงพอที่จะเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ดังนั้นในการ
ประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 5/59 วาระท่ี 4.2 การประเมินและปรับปรุงระบบการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ประชุมมีมติ ขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก
ภาควิชาในการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพิ่มขึ้น  

2. การจัดท าแผนส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการสร้างผลงานงานทาง
วิชาการและการขอทุนวิจัย โดยก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอทุนวิจัยหรือ
ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 ครั้งใน 3 ปี ประสบผลส าเร็จ เนื่องจาก
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน ได้ผลักดันตนเองให้ด าเนินการตามแผนที่ ได้วางไว้
ตอนต้นปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเห็นว่าการจัดท าและการด าเนินการตามแผนนี้
เป็นแนวทางท่ีดีที่จะท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรสร้างสรรค์ผลการทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง และน าไปสู่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต่อไป  

 

ตาราง แสดง โครงการ/กิจกรรม ที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร เข้าร่วมในปีการศึกษา 2558  

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/ประชุม /อบรม/สัมมนา/กิจกรรม วัน-เดือน-ปี และ สถานที่จัด รหัสเอกสาร 
อ.กาญจนา พานิชการ  

1 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21:รูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากกรณีปัญหา 
(Problem based learning : PBL) 

 23 – 24 ก.ค. 2558 
ฝ่ายวิชาการ มศว 

อาคารเรียนรวม (Learning Tower) 

B.Sc.Stat_58_4.1_11 
 

2 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
21 ต.ค. 2558 

คณะมนุษยศาสตร์ มศว 
B.Sc.Stat_58_4.1_13 

 

3 

โครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตร  
กิจกรรม : การจัดท ามาตรฐานผลการเรียนรู้

(learning outcome) ตามความสามารถหลัก
(competency)  

3 ม.ีค. 2559 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มศว 
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง 

มศว 

B.Sc.Stat_58_4.1_14 
 

4 

โครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตร 
กิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารหลักสูตรให้
ได้มาตรฐานสากล (หลักสูตรพบผู้ประกอบการ และ

การเขียน Competency ของหลักสูตร)  

4 ม.ีค. 2559 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มศว 
โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 

B.Sc.Stat_58_4.1_15 
 

5 
โครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตร 

กิจกรรม : Workshop การเขียน Competency 
ของหลักสูตร 

4 เม.ย. 2559 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มศว 
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 

B.Sc.Stat_58_4.1_17 
 

6 
โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2558 

26 เม.ย. 2559 
ภาควิชาคณิตศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร ์

B.Sc.Stat_58_4.1_19 

7 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหาร

หลักสูตรให้มีคุณภาพ 

26 พ.ค. 2559 
ฝ่ายวิชาการ มศว 

โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 

B.Sc.Stat_58_4.1_20 
 

8 
โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีต าแหน่งสูงขึ้น เรื่อง 

การเขียนต าราและหนังสือ 

15 ม.ิย. 2559 
ฝ่ายวิชาการ มศว  

โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 

B.Sc.Stat_58_4.1_22 
 

ผศ.ชุติวรรณ เพ็ญเพียร 
1 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา  23 – 24 ก.ค. 2558 B.Sc.Stat_58_4.1_11 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/ประชุม /อบรม/สัมมนา/กิจกรรม วัน-เดือน-ปี และ สถานที่จัด รหัสเอกสาร 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21:รูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากกรณีปัญหา 
(Problem based learning : PBL) 

ฝ่ายวิชาการ มศว 
อาคารเรียนรวม (Learning Tower) 

 

2 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ: น าผลการวิเคราะห์มาใช้
งานจริง ด้วยการสร้างแบบจ าลองการคาดการณ์ 

26 พ.ค. 2559 
บริษัท SIFT 

B.Sc.Stat_58_4.1_21 

3 
โครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและ

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 : การสร้าง
วินัยเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์  

24 ม.ิย. 2559 
คณะวิทยาศาสตร ์มศว  

 

B.Sc.Stat_58_4.1_23 
 

อ.สุกัญญา อินทรภักด์ิ 

1 
งานประชุมวิชาการ 2015 International 

Symposium on Education and Psychology – 
Fall Session (ISEP 2015 - Fall) 

8 – 10 ก.ย. 2558 
เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น 

B.Sc.Stat_58_4.12 

2 
งานประชุมวิชาการ Engineering & Technology, 
Computer, Basic & Applied Sciences (ECBA-

2016) 

4 – 5 เม.ย. 2559 
ประเทศจีน (ฮ่องกง) 

B.Sc.Stat_58_4.1_18 

3 
โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2558 

26 เม.ย. 2559 
ภาควิชาคณิตศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร ์

B.Sc.Stat_58_4.1_19 

4 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ: น าผลการวิเคราะห์มาใช้
งานจริง ด้วยการสร้างแบบจ าลองการคาดการณ์ 

26 พ.ค. 2559 
บริษัท SIFT 

B.Sc.Stat_58_4.1_21 

5 
โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีต าแหน่งสูงขึ้น เรื่อง 

การเขียนต าราและหนังสือ 

15 ม.ิย. 2559 
ฝ่ายวิชาการ มศว  

โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 

B.Sc.Stat_58_4.1_22 
 

6 
โครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและ

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 : การสร้าง
วินัยเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์  

24 ม.ิย. 2559 
คณะวิทยาศาสตร ์มศว  

 

B.Sc.Stat_58_4.1_23 
 

อ.อิทธิเทพ นวาระสุจิตร 

1 
โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ การปรับแต่งเว็บไซต์
องค์กรด้วย DotNetNuke 

21 ม.ีค. 2559 
อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.

สาโรช บัวศรี มศว  

B.Sc.Stat_58_4.1_16 
 

2 
โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีต าแหน่งสูงขึ้น เรื่อง 

การเขียนต าราและหนังสือ 
15 ม.ิย. 2559 

ฝ่ายวิชาการ มศว  
โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 

B.Sc.Stat_58_4.1_22 
 

ผศ.รวีวรรณ งามสันติกุล 

1 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21:รูปแบบการ
 23 – 24 ก.ค. 2558 

ฝ่ายวิชาการ มศว 
B.Sc.Stat_58_4.1_11 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/ประชุม /อบรม/สัมมนา/กิจกรรม วัน-เดือน-ปี และ สถานที่จัด รหัสเอกสาร 
จัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากกรณีปัญหา 

(Problem based learning : PBL) 
อาคารเรียนรวม (Learning Tower) 

2 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
21 ต.ค. 2558 

คณะมนุษยศาสตร์ มศว 
B.Sc.Stat_58_4.1_12 

 

3 

โครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตร  
กิจกรรม : การจัดท ามาตรฐานผลการเรียนรู้

(learning outcome) ตามความสามารถหลัก
(competency)  

3 ม.ีค. 2559 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มศว 
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง  

B.Sc.Stat_58_4.1_13 
 

4 

โครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตร 
กิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารหลักสูตรให้
ได้มาตรฐานสากล (หลักสูตรพบผู้ประกอบการ และ

การเขียน Competency ของหลักสูตร)  

4 ม.ีค. 2559 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มศว 
โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 

B.Sc.Stat_58_4.1_15 
 

5 
โครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตร 

กิจกรรม : Workshop การเขียน Competency 
ของหลักสูตร 

4 เม.ย. 2559 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มศว 
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 

B.Sc.Stat_58_4.1_17 
 

6 
โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2558 

26 เม.ย. 2559 
ภาควิชาคณิตศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร ์

B.Sc.Stat_58_4.1_19 

7 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหาร

หลักสูตรให้มีคุณภาพ 

26 พ.ค. 2559 
ฝ่ายวิชาการ มศว 

โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 

B.Sc.Stat_58_4.1_20 
 

8 
โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีต าแหน่งสูงขึ้น เรื่อง 

การเขียนต าราและหนังสือ 

15 ม.ิย. 2559 
ฝ่ายวิชาการ มศว  

โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 

B.Sc.Stat_58_4.1_22 
 

9 
โครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและ

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 : การสร้าง
วินัยเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์  

24 ม.ิย. 2559 
คณะวิทยาศาสตร ์มศว  

 

B.Sc.Stat_58_4.1_23 
 

 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2558) 

มีอาจารย์ใหม่ จ านวน 1 คน คือ อาจารย์อิทธิเทพ นาวาระสุจิตร (B.Sc.Stat_58_4.1_7 และ 

B.Sc.Stat_58_4.1_8) 

การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  มี       ไม่มี            

     (การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 9/58 วาระท่ี 1.1 แต่งตั้งอาจารย์อิทธิเทพ นวาระสุจิตรเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรท่านใหม่) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Stat_58_4.1_1 แผนกรอบอัตราก าลังของภาควิชา (แผน 15 ปี  2551 – 2565) 
B.Sc.Stat_58_4.1_2 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น

พนักงานงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง (1) 7-4535 
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 21 กันยายน – 21 ตุลาคม 2558 

B.Sc.Stat_58_4.1_3 ประกาศผลการคัดเลือก 
B.Sc.Stat_58_4.1_4 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น

พนักงานงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง (1) 7-4535 
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 5 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2559 

B.Sc.Stat_58_4.1_5 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
พนักงานงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง (1) 7-0246 
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 11 กันยายน – 12 ตุลาคม 2558 

B.Sc.Stat_58_4.1_6 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
พนักงานงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ เลขประจ าต าแหน่ง (1) 7-0246 
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 5 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2559 

B.Sc.Stat_58_4.1_7 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
B.Sc.Stat_58_4.1_8 บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 23 ธันวาคม 2558 

และ บันทึกข้อความ เรื่องขอส่ง สมอ.08 หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา วันที่ 19 ม.ค.2559 

B.Sc.Stat_58_4.1_9 แผนการจัดการความเสี่ยงด้านการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีงบประมาณ 
2558 

B.Sc.Stat_58_4.1_10 บันทึกข้อความ เรื่องผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนเงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 

B.Sc.Stat_58_4.1_11 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem 
based learning : PBL) วันที่  23 – 24 ก.ค. 2558 มศว 

B.Sc.Stat_58_4.1_12 งานประชุมวิชาการ 2015 International Symposium on Education and 
Psychology – Fall Session (ISEP 2015 - Fall) วันที่ 8 – 10 ก.ย. 2558 
เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น 

B.Sc.Stat_58_4.1_13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5 ด้าน วันที่ 21 ต.ค. 2558 คณะมนุษยศาสตร์ มศว 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Stat_58_4.1_14 โครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตร กิจกรรม : การจัดท ามาตรฐานผลการเรียนรู้

(learning outcome) ตามความสามารถหลัก (competency) วันที่ 3 มี.ค. 
2559 มศว 

B.Sc.Stat_58_4.1_15 โครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตร กิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
หลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล (หลักสูตรพบผู้ประกอบการ และการเขียน 
Competency ของหลักสูตร) วันที่ 4 มี.ค. 2559 มศว 

B.Sc.Stat_58_4.1_16 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ การ
ปรับแต่งเว็บไซต์องค์กรด้วย DotNetNuke วันที่ 21 มี.ค. 2559 มศว 

B.Sc.Stat_58_4.1_17 โครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตร กิจกรรม : Workshop การเขียน 
Competency ของหลักสูตร วันที่ 4 เม.ย. 2559 มศว 

B.Sc.Stat_58_4.1_18 งานประชุมวิชาการ Engineering & Technology, Computer, Basic & 
Applied Sciences (ECBA-2016) วันที่ 4 – 5 เม.ย. 2559 ประเทศจีน (ฮ่องกง) 

B.Sc.Stat_58_4.1_19 โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ปีการศึกษา 2558 
วันที่ 26 เม.ย. 2559 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว 

B.Sc.Stat_58_4.1_20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ  
วันที่ 26 พ.ค. 2559 มศว 

B.Sc.Stat_58_4.1_21 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ: น าผลการวิเคราะห์มาใช้งานจริง ด้วยการสร้าง
แบบจ าลองการคาดการณ์ วันที่ 26 พ.ค. 2559 บริษัท SIFT 

B.Sc.Stat_58_4.1_22 โครงการพัฒนาอาจารย์เพ่ือให้มีต าแหน่งสูงขึ้น เรื่อง การเขียนต าราและหนังสือ   
วันที่ 15 มิ.ย. 2559 มศว 

B.Sc.Stat_58_4.1_23 โครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรม : การสร้างวินัยเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 24 มิ.ย. 2559 คณะ
วิทยาศาสตร์ มศว  
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คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.2) 

ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 0 คน  
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 0 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 0 คะแนน 

ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 3.33 คะแนน 

 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 2.2 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 44 

เทียบคะแนน 5 คะแนน = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 5 คะแนน 
 
 
 

ล าดับ 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 
 

ผศ.ชุติวรรณ เพ็ญเพียร 
และ 

ผศ.รวีวรรณ งามสันติกุล 

The Prediction Model of the Relation of 
Displacement, Stress, Strain and Porosity between 
Substrate and Cell. International Journal of Ecology 
& Development. Volume 30, Issue No. 3, 2015. 
(B.Sc.Stat_58_4.2_4 และ B.Sc.Stat_58_4.2_5) 

1.0 
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ล าดับ 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

2 
 

ผศ.รวีวรรณ งามสันติกุล การท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่1 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาแบบรับตรง. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2.  
(B.Sc.Stat_58_4.2_6) 

0.8 

3 
 

อ.สุกัญญา อินทรภักดิ์ The Survey of Attitudes toward Statistics in Thai 
Version. Proceedings of 2015 International 
Symposium on Education and Psychology – Fall 
Session. Kyoto, Japan. (B.Sc.Stat_58_4.2_7) 

0.4 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 2.2 
คิดเป็นร้อยละ 44 

 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Stat_58_4.2_1 รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรใน มคอ. 2 ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ   
B.Sc.Stat_58_4.2_2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
B.Sc.Stat_58_4.2_3 บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 23 ธันวาคม 

2558 และ บันทึกข้อความ เรื่องขอส่ง สมอ.08 หลักสูตรระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 19 ม.ค.2559  
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ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)     

ตัวบ่งช้ีย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2556 2557 2558 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    100% 100% 100% 2 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(B.Sc.Stat_58_4.3_1 และ B.Sc.Stat_58_4.3_2) 

ไม่ได้
ประเมิน 

4.54 4.68 
 

*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Stat_58_4.3_1 ผลส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนบน 

e-survey ปีการศึกษา 2557  
B.Sc.Stat_58_4.3_2 ผลส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนบน 

e-survey ปีการศึกษา 2558  
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หมวดที่ 4 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

(การบริหารหลักสูตร) 

 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1) 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

ระบบและกลไกการ
ออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวิชา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปรับปรุง 2554 ได้มีการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงศึกษา  
ธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 (B.Sc.Stat_58_5.1_1) 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ  
อุดมศึกษา พ.ศ.2548 (B.Sc.Stat_58_5.1_2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานการอุดมศึกษา (B.Sc.Stat_58_5.1_3) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 (มคอ. 1)  
(B.Sc.Stat_58_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 
     ในปีการศึกษา 2558 – 2559 มีการยกร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ ฉบับปรับปรุง 2559  เพ่ือให้ทันใช้ในปีการศึกษา 2560 โดย 
     1. เสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
กรรมการผู้ทรงวุฒิภายนอก 
     2. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบันเพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุง
โครงสร้างหลักสูตร และเพ่ิม-ลดรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัย 
     3. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อจัดท าร่างหลักสูตรปรับปรุงพร้อม
กับเข้าร่วมประชุมกับทางคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อรับนโยบายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะ ๆ  
     4. พิจารณาการเพ่ิมรายวิชาเลือกสหกิจศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่
ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา  
     5. ก าหนดสมรรถนะหลักของนิสิตแต่ละชั้นปี  
     6. น าร่างหลักสูตรปรับปรุงให้ศิษย์เก่าซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจภาคเอกชน
พิจารณาร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
     7. พิจารณาข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงหลักสูตรตามความ
เหมาะสมและตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
     8. เสนอร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงต่อคณะ มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบและข้ันตอนของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

การด าเนินงานการ
ออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวิชา 

1.     1. ในการน าหลักสูตรตาม มคอ. 2 มาใช้ ก่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2558 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการจัดประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมการเปิดราย  

2. วิชาตามแผนการเรียน มีการสอบถามความถนัดและความสมัครใจในการสอนราย  

3. วิชาของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเพื่อการจัดอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ในแต่ละรายวิชา ส าหรับรายวิชาในหมวดอื่นๆ ทางสาขาได้ส่งแผนการเรียนไปยัง
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ภาควิชาและคณะเพ่ือประสานงานกับผู้รับผิดชอบรายวิชาอ่ืนๆ จัดวัน เวลาเรียน
และอาจารย์ผู้สอนที่เหมาะสมให้ (การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 6/58 วาระท่ี 4.6 
การจัดท าตารางสอน ปีการศึกษา 2558) 

 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควบคุม ก ากับติดตามให้อาจารย์ผู้สอนจัดส่ง 
มคอ. 3  และมคอ. 4  ก่อนเปิดภาคเรียน 30 วัน โดยตรวจสอบรายวิชาบนเว็บไซต์
ของภาควิชาและมหาวิทยาลัยว่ามีวิธีการประเมินตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด
ในรายวิชาและหลักสูตรหรือไม่ (การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 7/58 วาระท่ี 1.2 การ
จัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 ภาคการศึกษา 1/2558 และการประชุมหลักสูตร ครั้ง
ที ่13/58 วาระท่ี 1.1 การจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 ภาคการศึกษา 2/2558) 

3. ระหว่างเปิดภาคการศึกษาประธานหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาจะ
ถามปัญหาการเรียนการสอนกับนิสิตแต่ละชั้นปีว่ามีการจัดการเรียนสอนอย่างไร
ตรงกับแผนการสอนหรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือไม่ (การประชุมหลักสูตร ครั้ง
ที ่13/58 วาระท่ี 4.2 การจัดการเรียนการสอนและผลการเรียนรู้ของนิสิต และการ
ประชุมหลักสูตร ครั้งที ่3/59 วาระท่ี 4.1 การจัดการเรียนการสอนและผลการ
เรียนรู้ของนิสิต) 

4. ก่อนสอบปลายภาคมีการประเมินผลการเรียนรู้โดยนิสิตเองและหลังจากสอบไล่
จะมีประชุมเพ่ือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  (การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 
1/59 วาระท่ี 4.1 การทวนสอบผลการเรียนภาคการศึกษา 1/2558 และการประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 6/59 วาระท่ี 4.1 การทวนสอบผลการเรียนภาคการศึกษา 
2/2558) 

 5. หลังสอบไล่ภายใน 30 วัน มีการจัดท า มคอ. 5 และ มคอ. 6 เพ่ือรายงานผล
การประเมินการสอน และผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา (การประชุมหลักสูตร ครั้ง
ที ่1/59 วาระท่ี 4.4 การจัดท า มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภาคการศึกษา 1/2558 และ
การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 6/59 วาระท่ี 4.3 การจัดท า มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภาค
การศึกษา 2/2558) 

 6. หลังสอบไล่ภายใน 60 วัน มีการจัดท า มคอ. 7 เพ่ือประเมินผลการเรียนการ
สอนว่าสอดคล้องกับหลักสูตรที่ก าหนดไว้หรือไม่ (การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 6/59 
วาระท่ี 4.4 การจัดท า มคอ. 7 และ สมอ. 07 ปีการศึกษา 2558) 
   7. มีการจัดประชุมเพ่ือพุดคุยปัญหาการสอน การท าโครงงานของนิสิต การ
แก้ปัญหานิสิตที่ไม่เรียนตามแผนการเรียน (การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 13/58 วาระ
ที่ 1.2 นิสิตทีม่ีปัญหาด้านการเรียน การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 1/59 วาระท่ี 4.2 
นิสิตทีม่ีปัญหาด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 3/59 วาระท่ี 
ที่ 1.1 นิสิตทีม่ีปัญหาด้านการเรียน และ การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 6/59 วาระท่ี 
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4.2 นิสิตทีม่ีปัญหาด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ)  
       การรับนิสิตในปีการศึกษา 2559 (การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 9/58 วาระท่ี 
4.1 เกณฑ์การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต (รับตรง) ปีการศึกษา 2559 การประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 10/58 วาระท่ี 4.1 จ านวนรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2559 (รับตรง 
เครือข่ายฯ ระบบกลาง) การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 11/58 วาระท่ี 4.1 การรับตรง
ผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ และ การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 4/59 วาระท่ี 4.1 จ านวน
ผู้สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกฯ ระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 
2559)  
       การพิจารณา มคอ. 3 – มคอ. 7 ร่วมกัน (การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 2/59 
วาระท่ี 4.1 การทวนสอบผลการเรียนรู้ตาม มคอ. 2  ภาคการศึกษา 1/2559 การ
ประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 8/59 วาระท่ี 4.1 การทวนสอบผลการเรียนรู้ตาม มคอ. 2  
ภาคการศึกษา 2/2559 การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 6/59 วาระท่ี 4.4 การจัดท า 
มคอ. 7 และ สมอ. 07 ปีการศึกษา 2558 และการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 8/59 
วาระท่ี 3.1 การตรวจประเมิน SAR ระดับหลักสูตร)  
       และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต (การประชุมหลักสูตร ครั้ง
ที ่13/58 วาระท่ี 4.2 การจัดการเรียนการสอนและผลการเรียนรู้ของนิสิต การ
ประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 1/59 วาระท่ี 4.1 การทวนสอบผลการเรียน ภาคการศึกษา 
1/2558 การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 3/59 วาระท่ี 4.1 การจัดการเรียนการสอนและ
ผลการเรียนรู้ของนิสิต การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 6/59 วาระท่ี 4.1 การทวนสอบ
ผลการเรียน ภาคการศึกษา 2/2558 การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 2/59 วาระท่ี 4.1 
การทวนสอบผลการเรียนรู้ตาม มคอ. 2 ภาคการศึกษา 1/2559 การประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 8/59 วาระท่ี 4.1 การทวนสอบผลการเรียนรู้ตาม มคอ. 2  ภาค
การศึกษา 2/2559) 

 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 

ระบบและกลไกการ
ปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัย 

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปรับปรุง 2554 มีการ
ออกแบบหลักสูตรให้สามารถปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาวิชาสถิติตามกระบวนการดังนี้ 
   1. ออกแบบโครงสร้างหลักสูตร โดยวางโครงสร้างเป็นหมวดวิชาที่เน้นนิสิตเป็น
ศูนย์กลางและสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ในแต่ละหมวดวิชาก าหนด
รายวิชาที่มีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่าหน่วยกิตรวมในแต่ละหมวดวิชา เพื่อให้นิสิต
สามารถเลือกเรียนให้สอดคล้องกับความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สถิติ 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิต ิ หน้า 58 
 

หรือตามความถนัดของตนเอง 
   2. ออกแบบวิชาเฉพาะด้านบางวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชาแบบเปิดกว้าง เพื่อเป็น
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สถิติได้ทันท่วงที อาทิ
เช่น รายวิชาสัมมนาเกี่ยวกับวิชาสถิติ โครงงานสถิติ และการศึกษารายบุคคลในวิชา
สถิติ 
   3. การปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตร  มีกลไกการด าเนินงานผ่านการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือด าเนินการออกแบบปรับปรุงหลักสูตร และสาระ
รายวิชาในหลักสูตร ตามกระบวนการที่วางไว้ในข้อ 1-2  อาทิเช่น การก าหนด
รายวิชาชีวสถิติเป็นวิชาบังคับเรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ 
โดยการส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาสถิติที่เป็นแกนหลัก และสอดแทรกทักษะ
ความรู้ด้านสุขภาพแห่งศตวรรษที่ 21 และเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นวิชาบังคับโดย
ใช้โปรแกรม CaR และ Euler ช่วยการค านวณและสร้างกราฟเพ่ือให้นิสิตมีความ
เข้าใจคณิตศาสตร์เพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้นิสิตยังสามารถเสนอรายวิชาเลือกที่
ต้องการเรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 

การด าเนินงานการ
ปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัย 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติมีการจัด
ประชุมเพ่ือพิจารณาเปิดวิชาเลือกตามความต้องการของนิสิต (การประชุมหลักสูตร 
ครั้งที่ 6/58 วาระท่ี 4.8 การเปิดวิชาเลือกตามความต้องการของนิสิต) และจัด
ประชุมเพ่ือพิจารณาหัวข้อสัมมนาและโครงงาน (B.Sc.Stat_58_5.1_5) ที่พัฒนา
นิสิตให้เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีอาจารย์ให้ค าปรึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
การพิจารณาหัวข้อภายใต้กรอบการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม  
ทักษะด้านสารสนเทศและทักษะอาชีพในด้านต่างๆ 
       ในปีการศึกษา 2558 มีการร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงให้ทันสมัยโดยเพิ่ม
รายวิชาเลือกใหม่เพ่ือให้นิสิตเลือกเรียนได้ตามความถนัดเพิ่มมากขึ้น เช่นวิชา
ประกันภัย การวิเคราะห์สถิติข้ันสูง การเขียนโปรแกรม R รายวิชาเลือกทาง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างหลักสูตรคาดว่าจะแล้วเสร็จทันใช้ในปี
การศึกษา 2560  

การตรวจสอบ/
ประเมินการ
ด าเนินงาน 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มีการ
ส ารวจรายวิชาเลือกที่นิสิตต้องการเรียน มีการส ารวจนิสิตที่ไม่สามารถเรียนตาม
แผนการเรียน  และน าผลการส ารวจมาพิจารณาเปิดรายวิชาตามแผนการเรียน โดย
ค านึงถึงความทันสมัยและเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพของนิสิต อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
การประชุมวางแผนการจัดตารางสอนให้นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้ (การ
ประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 6/58 วาระท่ี 4.6 การจัดท าตารางสอน ปีการศึกษา 2558) 
และมีการปรับปรุงสาระการท าสัมมนาและโครงงานตามความถนัดของนิสิตผ่านการ
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ประชุมผลการเรียนรู้ของนิสิตชั้นปีที่ 4  
การปรับปรุงการ
เปิดรายวิชาให้
ทันสมัย 

         อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มีการน าผลการ
ประเมินการฝึกงานของนิสิตชั้นปีที่ 3 ในหลักสูตรและข้อเสนอของนิสิตมาพิจารณา
เปิดรายวิชาเฉพาะด้านเลือก โดยค านึงถึงความทันสมัยและเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพ
ของนิสิต ในปีการศึกษา 2558 ได้เปิดรายวิชาเลือกที่ต่างจากปีการศึกษา 2557 
ได้แก่ รายวิชาสถิติส าหรับการเงินและการลงทุน (ST365) และรายวิชาโปรแกรม
ประยุกต์ทางธุรกิจ (ST455) เพ่ือให้นิสิตมีการบูรณาการสหสาขาวิชาเพ่ิมมากข้ึน  

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Stat_58_5.1_1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2548 
B.Sc.Stat_58_5.1_2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลัก  

สูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
B.Sc.Stat_58_5.1_3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา 
B.Sc.Stat_58_5.1_4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 (มคอ. 1) 
B.Sc.Stat_58_5.1_5 แผนการเรียนรายวิชา ST472 สัมมนาเกี่ยวกับวิชาสถิติ และ รายวิชา ST473 

โครงงานสถิติ  

 

การบริหารหลักสูตร 
1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขา

เพียง 4 คน ท าให้ต้องมีการเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 ทุกปีการศึกษาโดยการแต่งตั้งอาจารย์
ที่มาจากหลักสูตรอ่ืนของภาควิชาเป็นการชั่วคราว 1 ปีการศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว  
 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

จากการที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรง
ตามสาขาเพียง 4 คน ท าให้อาจารย์ทั้ง 4 คน รับภาระการบริหารหลักสูตรเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ดี 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมวางแผนการเรียนของนิสิตเป็นระยะยาวเพ่ือให้นิสิตจบได้
ตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยดูภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและแผนการเรียนของนิสิต 8 ภาค
การศึกษาเพ่ือให้การผลิตบัณฑิตสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
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3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติตรงตาม

หลักสูตรสถิติมาสมัครคัดเลือกเป็นอาจารย์ 
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2) 

- การก าหนดผู้สอน 

ระบบและกลไก
การก าหนดผู้สอน 

ในการก าหนดผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการวางระบบและกลไกในการ
ก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ ดังนี้ 

(1) ประธานบริหารหลักสูตรรับผิดชอบการจัดตารางสอน โดยยึดแผนการเรียนใน
มคอ. 2  

(2) อาจารย์ที่ปรึกษาส่งรายวิชาที่จ าเป็นต้องให้นิสิตลงทะเบียนกรณีที่นิสิตไม่
เรียนตามแผนการเรียน ส ารวจการเรียนของนิสิตแต่ละชั้นปีจากอาจารย์ที่ปรึกษาว่านิสิต
เรียนเป็นไปตามแผนหรือไม่  มีวิชาใดท่ีตกค้าง ส ารวจความต้องการเรียนวิชาเลือก และ
ส ารวจอาจารย์ผู้สอนว่าสนใจสอนวิชาใด ถนัดสาขาใด โดยน าประสบการณ์การสอน 
และผลการประเมินของนิสิตในปีที่ผ่านมา มาประกอบการพิจารณาจัดตารางสอน  

(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดการประชุมเพ่ือพิจารณารายวิชาที่จะเปิด
สอนตามแผนการเรียนและความต้องการของนิสิตโดยก าหนดผู้สอนตามความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์และวิชาที่สอน 

(4) ประธานบริหารหลักสูตรประสานงานส่งแผนการเรียนให้ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานต่างๆ เช่นรายวิชาศึกษาท่ัวไปให้อยู่ความรับผิดชอบของส านักนวัตกรรมการ
เรียนรู้  รายวิชาบังคับอ่ืน ๆ ให้อยู่ความรับผิดชอบของภาควิชาต่างๆ เพ่ือให้หน่วยงาน
นั้นๆ  ก าหนดผู้สอน ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 

(5)  ส าหรับรายวิชาบังคับ รายวิชาเลือกทางสถิติ ประธานบริหารหลักสูตรซึ่ง
รับผิดชอบการจัดตารางสอน ได้เปิดรายวิชาตามแผนการเรียนใน มคอ. 2 และรายวิชาที่
นิสิตตกค้าง (ถ้าจ าเป็น) และส ารวจว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรสนใจสอนวิชาใด ถนัด
สาขาใด โดยน าประสบการณ์การสอน และผลการประเมินของนิสิตในปีที่ผ่านมา มา
ประกอบการพิจารณาโดยก าหนดผู้สอนตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์และวิชาที่สอน    
ในการจัดการเรียนการสอน จะเกลี่ยภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้
ใกล้เคียงกันโดยดูภาพรวมทั้งปีการศึกษา  

(6)  ในรายวิชาเอกเลือกท่ีจ าเป็นต้องประยุกต์งานจริงหรือรายวิชาที่ต้องการความ
เชี่ยวชาญพิเศษหรือไม่มีอาจารย์ประจ าที่จบศาสตร์นั้นๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ การเงิน 
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางธุรกิจ  หลักสูตรได้เปิดสอนโดยเชิญอาจารย์พิเศษที่มี
ประสบการณ์ในศาสตร์นั้นมาสอนเพ่ือให้นิสิตมีมุมมองการประยุกต์กับการท างานจริง 
(B.Sc.Stat_58_5.2_1)  
       ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท า มคอ. 3 และ/หรือ มคอ. 4 ซึ่งมีการก าหนดผลการเรียนรู้ 
(curriculum mapping) ก่อนเปิดภาคเรียน 30 วัน  เมื่อสิ้นภาคการศึกษานิสิตมีการ
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ประเมินการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้แบบ ปค.003 และ ปค.004  หัวหน้า
ภาควิชาคณิตศาสตร์น าผลการประเมินในแต่ละรายวิชาแจ้งประธานหลักสูตรเพ่ือ
รับทราบปัญหากรณีที่ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยน้อยกว่า 3.51  ประธาน
หลักสูตร เรียกนิสิตมาพูดคุยหาสาเหตุ และน าผลการพูดคุยแจ้งอาจารย์ผู้สอนให้
ปรับปรุงการสอน และการให้ค าแนะน าแก่นิสิตเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาต่อไป 

การด าเนินการ
การก าหนดผู้สอน 

ประธานหลักสูตรจะส ารวจแผนการเรียนของนิสิต เพ่ือเปิดรายวิชาเรียนใน 1 ปี
การศึกษา จากการวางแผนการเปิดรายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบตารางสอนจะส่งรายวิชา
ไปยังคณะเพ่ือประสานการก าหนดผู้สอนวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาบังคับในหลักสูตรโดยส านัก
นวัตกรรมการเรียนรู้และภาควิชาที่เก่ียวข้อง ในส่วนการก าหนดผู้สอนรายวิชาบังคับ 
รายวิชาเลือกทางสถิติอาจารย์ผู้รับผิดชอบตารางสอนจะส ารวจความสามารถ 
ประสบการณ์และความถนัดของอาจารย์ผู้สอนจากนั้นจะมีการประชุมเพื่อก าหนดผู้สอน
ต่อไป ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาสถิติมีความถนัดดังนี้ 

รายชื่อ ความถนัด 
อ.กาญจนา พานิชการ สถิติ ชีวสถิติ สถิติคณิตศาสตร์ การวิจัย

ด าเนินงาน การพยากรณ์ 
ผศ.ชุติวรรณ เพ็ญเพียร สถิติ สถิติไม่ใช้พารามิเตอร์ การวางแผน

การทดลอง 
อ.สุกัญญา อินทรภักดิ์ สถิติ การสุ่มตัวอย่าง การพยากรณ์ 

โปรแกรมทางสถิติ 
อ.อิทธิเทพ นวาระสุจิตร คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
ผศ.รวีวรรณ งามสันติกุล สถิติ การพยากรณ์ 

ในปีการศึกษา 2558 พบว่ามีวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปรับปรุงปี 2554 17
รายวิชา และสอนให้กับหลักสูตรอ่ืน 3 รายวิชา จึงเกลี่ยภาระงานให้อาจารย์แต่ละคน
สอน 2 – 3 รายวิชาใน 1 ภาคการศึกษา (B.Sc.Stat_58_5.2_2) และให้อาจารย์ผู้สอน
จัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 5 ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และจัดท า course 
syllabus และรายงานผลการด าเนินงานรายวิชา ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง 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 2557/ อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

- ภาคเรียนท่ี 3 ปี

การศึกษา 2557/ 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 มีการประชุมเพื่อประเมินกระบวนการการก าหนด
ผู้สอนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ โดยพิจารณาจาก ปค. 003 และข้อร้องเรียนของนิสิต 
(B.Sc.Stat_58_5.2_3 และ B.Sc.Stat_58_5.2_4) ประกอบ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการและได้ผลการประเมินกระบวนการดังนี้ 

  การประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน 
กระบวนการก าหนดผู้สอน การด าเนินงาน ผลการประเมิน 

รายวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่มีปัญหา บรรลุวัตถุประสงค์ 
รายวิชาบังคับต่างๆ ไม่มีปัญหา บรรลุวัตถุประสงค์ 
รายวิชาเอกบังคับ ไม่มีปัญหา บรรลุวัตถุประสงค์ 
รายวิชาเอกเลือก ไม่มีปัญหา บรรลุวัตถุประสงค์ 
รายวิชาเลือกเสรี ไม่มีปัญหา บรรลุวัตถุประสงค์ 
ผลการประเมิน ปค.003  มีความพึงพอใจ

ระดับมากข้ึนไป 
บรรลุวัตถุประสงค์ 

 

การปรับปรุง
กระบวนการการ
ก าหนดผู้สอน 

ถ้าผลจากการประเมินกระบวนการการก าหนดผู้สอน พบว่าความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป  ก็จะคงอาจารย์ผู้สอนไว้ตามเดิม และสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการเพ่ิมเติม (การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 1/59 วาระท่ี 4.3 การ
พิจารณา ปค.003 และ ปค.004 ภาคการศึกษา 1/2558 การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 
7/59 วาระท่ี 4.1 การพิจารณา ปค.003 และ ปค.004 ภาคการศึกษา 2/2558 และ การ
ประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 7/59 วาระท่ี 4.2 การจัดตารางสอน ปีการศึกษา 2559) 

 

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

ระบบและกลไก       มีการก าหนดให้จัดท า มคอ.3 ทุกรายวิชา ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาผลการประเมินใน มคอ. 5  ของ
รายวิชาในภาคเรียนที่ผ่านมา และในการจัดท า มคอ. 3 ตามรายวิชาที่มีการเปิดสอน มี
การน าผลการประเมินใน มคอ. 5 ของรายวิชานั้น ๆ มาพิจารณาเป็นแนวทางปรับปรุง
การสอน โดยอาจารย์ผู้สอนต้องตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  และน าเข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยจัดท า มคอ . 
3 เผยแพร่บนเว็ปไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ ก่อนเปิดภาคการศึกษา  โดยมีประธาน
หลักสูตร ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยก ากับดูแลการจัดท ามคอ. 3 ในเวปไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

การด าเนินงาน        ก่อนเปิดภาคการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ. 3  ในรายวิชาที่รับผิดชอบโดยน าผลการ
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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 (การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 7/2558  วาระท่ี 1.2 
การจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 ภาคการศึกษา 1/2558 และการประชุมหลักสูตร ครั้ง
ที่ 13/58 วาระท่ี 1.1 การจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 ภาคการศึกษา 2/2558) 
       ในภาคการศึกษา 1/2558  มี มคอ. 3 ตามจ านวนรายวิชาที่นิสิตหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ได้เรียน จ านวน 25 รายวิชา และ ในภาคการ 
ศึกษา 2/2558  มี มคอ. 3 จ านวน 28 รายวิชา (B.Sc.Stat_58_5.2_7) เมื่อสิ้นสุดการ
สอนในแต่ละภาคเรียน นิสิตต้องประเมินผลการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา ซึ่ง
สอบถามเกี่ยวกับทักษะการสอน เนื้อหารายวิชา การให้ค าปรึกษา (ปค. 003) 
(B.Sc.Stat_58_5.2_3 และ B.Sc.Stat_58_5.2_4) และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ปค. 
004) (B.Sc.Stat_58_5.2_5 และ B.Sc.Stat_58_5.2_6) 

การก ากับการ
ตรวจสอบการ
จัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ. 3 
และ มคอ. 4) 

         ในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4)  ของรายวิชาต่างๆ ว่ามีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะติดตามผลการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ทุกรายวิชาในหลักสูตรที่เผย 
แพร่บนเว็บไซต์ (B.Sc.Stat_58_5.2_7)  และตรวจสอบการเรียนการสอน ว่าเป็นไป
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4) หรือไม่โดยผ่านผลการประเมินผล
การสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับทักษะการสอน เนื้อหารายวิชา 
การให้ค าปรึกษา (การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 2/59 วาระท่ี 4.1 การทวนสอบผลการ
เรียนรู้ตาม มคอ. 2 ภาคการศึกษา 1/2558 และ การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 8/59 
วาระท่ี 4.1 การทวนสอบผลการเรียนรู้ ตาม มคอ. 2 ภาคการศึกษา 2/2558 ) และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ (ปค. 004) (การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 1/59 วาระท่ี 4.3 การ
พิจารณา ปค.003 และ ปค. 004 ภาคการศึกษา 1/2558 และการประชุมหลักสูตร 
ครั้งที ่7/59 วาระท่ี 4.1 การพิจารณา ปค.003 และ ปค. 004 ภาคการศึกษา 2/2558) 

การปรับปรุง
กระบวนการจัดท า
แผนการเรียนรู้ 
(มคอ. 3 และ  

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาน าผลการประเมิน
การสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา (B.Sc.Stat_58_5.2_3, B.Sc.Stat_58_5.2_4, 
B.Sc.Stat_58_5.2_5, และ B.Sc.Stat_58_5.2_6) มาพิจารณาจัดท า มคอ. 5 มคอ. 6 
(การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 1/59 วาระท่ี 4.4 การจัดท า มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภาค
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มคอ. 4) การศึกษา 1/2558 และ การประชุมหลักสูตร ครั้งที ่6/59 วาระท่ี 4.3 การจัดท า 
มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภาคการศึกษา 2/2558) 
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมเพื่อน าผลการประเมินการสอนของ
อาจารย์ (B.Sc.Stat_58_5.2_3 และ B.Sc.Stat_58_5.2_4 ) ของแต่ละรายวิชาใน
หลักสูตรมาพิจารณาเพื่อพัฒนาปรับปรุงวิธีการเรียน การสอน การปรับปรุงการจัดท า
แผนการเรียนรู้ในภาคการศึกษาต่อไป (การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 2/59 วาระท่ี 4.1 
การทวนสอบผลการเรียนรู้ตาม มคอ. 2 ภาคการศึกษา 1/2558 และ การประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 8/59 วาระท่ี 4.1 การทวนสอบผลการเรียนรู้ ตาม มคอ. 2 ภาค
การศึกษา 2/2558) เช่น รายวิชาเทคนิคการชักตัวอย่าง (ST347) เป็นวิชาบรรยายแต่
อาจารย์ผู้สอนบูรณาการจัดท าแผนการเรียนรู้โดยเพิ่มทักษะการปฏิบัติให้นิสิตเพ่ิมมาก
ขึ้น (B.Sc.Stat_58_5.2_8)   

 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ระบบและกลไก        ในการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ วางระบบการบูรณาการในแต่ละปีให้ได้อย่างน้อย 1 รายวิชา โดยให้
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเทคนิคการชักตัวอย่างบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับ
การวิจัย รายวิชาวิธีการทางสถิติ 1 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการทางสังคม และ รายวิชาการวิจัยด าเนินงาน บูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การด าเนินงาน     อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเทคนิคการชักตัวอย่าง (ST347) ได้น าบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของตนเอง 
เรื่อง THE SURVEY OF ATTITUDES TOWARD STATISTICS IN THAI VERSION 
มาสอนและเป็นตัวอย่างให้นิสิตแต่ละคนฝึกกระบวนการวิจัยพื้นฐานโดยเริ่มตั้งแต่การ
ออกแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การหาคุณภาพของแบบสอบถาม ตลอด
จนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (B.Sc.Stat_58_5.2_8 และ B.Sc.Stat_58_5.2_9)   
     ในภาคเรียนที่ 2/2558 อาจารย์ผู้สอนรายวิชาวิธีการทางสถิติ 1 ได้เข้าร่วมการ
บริการวิชาการแก่สังคม กับคณะวิทยาศาสตร์ ในโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การ
พัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่โรงเรียนวัฒนานคร 
(B.Sc.Stat_58_5.2_10) โดยอาจารย์ผู้สอนและนิสิตได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสถิติพ้ืนฐาน 
ซึ่งน าเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ เรื่อง สถิติพ้ืนฐาน และเรื่อง THE SURVEY OF 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิต ิ หน้า 67 
 

ATTITUDES TOWARD STATISTICS IN THAI VERSION ในการน าไปใช้ประโยชน์
แก่นักเรียน/นักศึกษา ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการ  
     อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการวิจัยด าเนินงาน (ST451) ในภาคเรียนที่ 1/2558 ได้
มอบหมายให้นิสิตค้นคว้าหาแหล่งผลิตผ้าไทยท่ีมีชื่อเสียงของแต่ละภาค ลักษณะของ
ผ้าไทยจากแหล่งต่าง ๆ  และให้นิสิตหาเส้นทางที่สั้นที่สุดที่เชื่อมทุกแหล่งผลิตผ้าไทย 
(ของแต่ละภาค) เพ่ือให้นิสิตได้น าความรู้ที่เรียนไปใช้กับสถานการณ์จริงและยังบูรณา
การเข้ากับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (B.Sc.Stat_58_5.2_11) 

การประเมินผล       เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จากผลการประเมินระดับความรู้ความเข้าใจด้านบูรณา
การกับการวิจัย พบว่านิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามและ
การน าไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก (B.Sc.Stat_58_5.2_12) และจากการบริการ
วิชาการแก่สังคมร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ในโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การ
พัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 นั้น ผลการประเมินความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสถิติพ้ืนฐานของนักเรียน/นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พบว่านักเรียน/
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติพ้ืนฐานอยู่ใน
ระดับมาก (B.Sc.Stat_58_5.2_13) นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
และต้องการให้คณะวิทยาศาสตร์ไปบริการวิชาการอีกในปีการศึกษาถัดไป และผลการ
ประเมิน “เยือนแหล่งผลิตผ้าไทย” ในรายวิชาการวิจัยด าเนินงาน (ST451) พบว่า 
นิสิตได้รับความรู้ในเรื่องผ้าไทยและแหล่งผลิตผ้าไทย และสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
จากกิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงอยู่ในระดับมาก นิสิตเห็นความส าคัญของ
การอนุรักษ์ผ้าไทยอยู่ในระดับปานกลาง และนิสิตเห็นว่ากิจกรรมนี้มีการบูรณาการ
งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับเนื้อหาที่เรียนได้อย่างเหมาะสม และช่วย
ส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (B.Sc.Stat_58_5.2_14) 

การปรับปรุง
การบูรณาการ 

      เมื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมพิจารณาผลการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จึงมีมติว่าให้มีการจัดการเรียนการสอน
ที่มีการบูรณาการลักษณะนี้ทุกปีการศึกษา เพ่ือให้นิสิตแต่ละรุ่นรู้จักการน าวิชาที่เรียน
ไปบูรณาการกับศาสตร์ต่าง ๆ และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป (การ
ประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 7/59 วาระท่ี 4.3 การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย 
การบริการวิชาการ และศิลปะวัฒนธรรม) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Stat_58_5.2_1 บันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติเชิญอาจารย์พิเศษ 
B.Sc.Stat_58_5.2_2 ตารางสอนประจ าปีการศึกษา 2558 
B.Sc.Stat_58_5.2_3 ผลการประเมินอาจารย์เป็นรายวิชา ปค. 003 ภาคการศึกษา 1/2558  
B.Sc.Stat_58_5.2_4 ผลการประเมินอาจารย์เป็นรายวิชา ปค. 003 ภาคการศึกษา 2/2558 
B.Sc.Stat_58_5.2_5 ผลการประเมินความพึงพอใจเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เป็นรายวิชา ปค. 004 

ภาคการศึกษา 1/2558  
B.Sc.Stat_58_5.2_6 ผลการประเมินความพึงพอใจเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เป็นรายวิชา ปค. 004 

ภาคการศึกษา 2/2558 
B.Sc.Stat_58_5.2_7 การเผยแพร่ มคอ.3 – 6 บนเว็บไซต์ 
B.Sc.Stat_58_5.2_8 มคอ. 3 รายวิชาเทคนิคการชักตัวอย่าง (ST347) 
B.Sc.Stat_58_5.2_9 เนิ้อหารายวิชาเทคนิคการชักตัวอย่าง (ST347) เรื่อง การสร้างแบบสอบถามที่ดี 
B.Sc.Stat_58_5.2_10 โปสเตอร์โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้วอย่าง

ยั่งยืน ครั้งที่ 2 
B.Sc.Stat_58_5.2_11 รายงาน “เยือนแหล่งผลิตผ้าไทย”  ในรายวิชาการวิจัยด าเนินงาน (ST451)  
B.Sc.Stat_58_5.2_12 ผลการประเมินระดับความรู้ความเข้าใจด้านการบูรณาการกับการวิจัยเรื่อง การ

สร้างแบบสอบถามท่ีดี 
B.Sc.Stat_58_5.2_13 ผลการประเมินค าถามจากโปสเตอร์ 
B.Sc.Stat_58_5.2_14 ผลการประเมิน “เยือนแหล่งผลิตผ้าไทย” ในรายวิชาการวิจัยด าเนินงาน (ST451) 
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การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ระบบและกลไกการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยมีการก าหนดแบบฟอร์ม มคอ. 3 ในแบบฟอร์มมีประมวล
การสอนและแผนการสอน โดยให้ระบุผลการเรียนรู้ตามคุณลักษณะบัณฑิต 5 
ด้านที่ก าหนดตาม มคอ. 2 ซึ่งได้มีการออกแบบมาตรฐานผลการเรียนรู้แล้วใน
หลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2554 โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  
       ใน มคอ. 3 มีการระบุการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้เกิดผลการเรียนรู้ในคาบเรียนและบอกวิธีการวัดผลตามด้านของผลการ
เรียนรู้อย่างชัดเจน   

อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะร่วมกันพิจารณารายละเอียด มคอ . 3 และ
มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชาที่ผู้สอนมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินใน มคอ . 3 
โดยพิจารณาน้ าหนักแต่ละองค์ประกอบที่สอดคล้องกับจุดเน้นของแต่ละราย  
วิชาและการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายที่ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของวิชา เพื่อ 
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 ้

ในปีการศึกษา 2558 คณาจารย์ในหลักสูตรได้มีการน าเกณฑ์มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ไปประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ใน มคอ.3 ในระหว่าง
การเรียนการสอนแต่ละรายวิชาผู้สอนจะมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามท่ีตก
ลงกับนิสิตและปรากฎใน มคอ. 3 – 4 และมีการรายงานผลการเรียนรู้ใน มคอ. 
5 จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวม มคอ. 5 เพ่ือประชุมพิจารณา
มคอ. 5 ส าหรับการปรับปรุงการเรียนการสอนและมาตรฐานผลการเรียนรู้และ
เผยแพร่บนเวปไซต์ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา  

น ามคอ. 5 มาจัดท า มคอ. 7 ตามกรอบเวลา 60 วันหลังเสร็จสิ้นปี
การศึกษา 
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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 สัปดาห/์  

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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- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

การตรวจสอบการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ของนิสิต 

   หลักสูตรสถิติได้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ. 2 อย่างเป็นระบบและทวนสอบหลายวิธีเพ่ือให้ทราบว่าบัณฑิต
บรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ ดังนี้ 
   1. อาจารย์ผู้สอนทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาที่ผู้สอนรับผิดชอบตั้งแต่การสังเกตการ
เข้าเรียนการท าแบบฝึกหัด การท าข้อสอบ การช่วยเหลือของอาจารย์ผู้สอน และถ้า
ประเมินแล้วคาดว่านิสิตไม่สามารถสอบผ่านอาจารย์จะแนะน าให้ถอนรายวิชา 
   2. ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ผู้สอนให้นิสิตประเมินผลการเรียนรู้ 5 ด้านของตนเองโดย
ใช้แบบประเมินที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ใน มคอ. 2  แต่เนื่องจาก หลักสูตรได้ใช้
แบบสอบถามออนไลน์ของคณะท าให้บางรายวิชามีนิสิตเข้ามาตอบน้อยจึงไม่สามารถได้ผล
การประเมินที่สะท้อนความเป็นจริงมากนัก แต่ละรายวิชาส่วนใหญ่ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับปานกลางถึงมาก จากผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตทางหลักสูตรจะเน้นการ
ปรับปรุงรายวิชาที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้สอนในปีการศึกษาต่อไป 
(B.Sc.Stat_58_5.3_1) 
   3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมทวนสอบผลการเรียนของนิสิตแต่ละ
รายวิชาหลังสอบปลายภาคโดยพิจารณาตาม มคอ. 3 และการกระจายเกรด (การประชุม
หลักสูตร ครั้งที ่1/59 วาระท่ี 4.1 การทวนสอบผลการเรียน ภาคการศึกษา 1/2558 และ 
การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 6/59 วาระท่ี 4.1 การทวนสอบผลการเรียน  
ภาคการศึกษา 2/2558) จากนั้นส่งผลการประชุมการทวนสอบและผลการตัดเกรดที่ไม่เป็น
ทางการเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ถ้าที่ประชุมฯ อนุมัติ ผู้สอนจะบันทึก
เกรดและประกาศเกรดบนเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย นิสิต ผู้ปกครอง และอาจารย์ที่ปรึกษา
จะทราบผลการเรียนพร้อมกันบนเว็ปไซต์ นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาจะน าผลการเรียนไป
วางแผนการเรียนในภาคเรียนถัดไป  
   4. ในการทวนสอบทางด้านผลการเรียนรู้ของนิสิตก่อนจบการศึกษาผ่านรายวิชาสัมมนา
และโครงงานที่นิสิตต้องรวบรวมองค์ความรู้ที่ศึกษามาน าเสนอต่อเพ่ือนร่วมชั้น อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และน าเสนอต่อสาธารณชนผ่านโปสเตอร์และการน าเสนอปากเปล่าในงาน
น าเสนอโครงงานของนิสิตปีสุดท้าย (B.Sc.Stat_58_5.3_2) ซึ่งการด าเนินงานแต่ละ
ขั้นตอนเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และมีการประเมินผลงานครบ PDCA ต่อเนื่องมาทุกปี
การศึกษา 
   5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลตรวจสอบผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา ผลการ
ประเมินการฝึกงาน ผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิต และผลการประเมินบัณฑิตใหม่ มา
พิจารณาการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการฝึกงานของนิสิตชั้นปี
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ที่ 3 พบว่านิสิตสามารถน าความรู้ทางเทคโนโลยีไปใช้งานได้ ส าหรับผลการประเมินผู้ใช้
บัณฑิตพบว่าบัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม และด้านทักษะระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบในระดับมากท่ีสุด (4.71 และ 4.57 ตามล าดับ)  ทักษะทางปัญญา และทาง
วิชาการอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลประเมินบัณฑิตใหม่ (B.Sc.Stat_58_5.3_3) 
    6. ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้สอบถามผู้ใช้บัณฑิตของหน่วยงานธนาคารเอกชน
รายหนึ่ง  ผู้ใช้บัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตสามารถน าความรู้ที่มีมาใช้ในงานด้านบริหารความ
เสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    7. จากการประเมินผลจากการประเมินการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตพบว่านิสิต
ส่วนใหญ่มีผลการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายทุกชั้นปี ในแต่ละชั้นปีจะมีนิสิต 2-3 คน ที่มีผลการ
เรียนรู้ไม่บรรลุเป้าหมายแต่อาจารย์ที่ปรึกษาจะขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนเพื่อให้ความ
ดูแลอย่างใกล้ชิด 
    8. มีการทวนสอบตามมารตฐานผลการเรียนรู้ทั้งสิ้น 24 รายวิชา จาก 53 รายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 2558 คิดเป็นร้อยละ 45.28 

 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

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

        คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการติดตามการประเมินการเรียนการสอน มคอ. 5 
และรายงานประเมินหลักสูตร มคอ. 7 ตามกรอบเวลา โดยการติดตามในคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและที่ประชุมภาควิชา มีการก าหนดช่วงเวลาในการส่งการประเมินและ
จัดส่งรายงานบนเวปไซต์ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ทางหลักสูตรมีการจัดท า มคอ . 5 
มคอ. 6 และ มคอ. 7 ตามมาตรฐาน TQF ด าเนินการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7) ด้วยการพิจารณาความสอดคล้องกันของ 
มคอ. 1 ถึง มคอ. 7 โดยก ากับให้ไปในทิศทางเดียวกัน และน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการ
เรียนการสอน การพัฒนากิจกรรมของนิสิตและการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (การประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 8/59 วาระท่ี 3.1 
การตรวจประเมิน SAR ระดับหลักสูตร) 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Stat_58_5.3_1 ผลการประเมินผลการเรียนรู้ 5 ด้านของตนเอง 
B.Sc.Stat_58_5.3_2 ตัวอย่างโปสเตอร์ในการงาน SCI FAIR 
B.Sc.Stat_58_5.3_3 ผลการประเมินการฝึกงานของนิสิตชั้นปีที่ 3 (นิสิตรหัส 55)  
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ีที่ 5.4) 

 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงาน ตามตัวบ่งชี้การ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏใน หลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7     
ที่หลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา 

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 2558 เพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินงาน 

B.Sc.Stat_58_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_58_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  และ มคอ. 4 ในภาคการศึกษาที่ 

1/2558 จ านวน 25 วิชา และ 28 วิชา ในภาค
การศึกษาท่ี 2/2558 ก่อนการเปิดสอนในแต่

ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 
 

B.Sc.Stat_58_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  และ มคอ. 6 
ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 จ านวน 25 วิชา 
และ 28 วิชา ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 

2558 ครบทุกรายวิชา 
 

B.Sc.Stat_58_5.4_4 

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

หลักสูตร มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2558 

B.Sc.Stat_58_5.4_5 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 

หลักสูตร มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน  

มคอ. 3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่

B.Sc.Stat_58_5.4_6 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
รายการหลักฐาน 

(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

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_58_5.4_5 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

ไม่มีการรับอาจารย์ใหม ่
อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านใหม่ที่ได้รับการ
แต่งตั้งได้รับค าแนะน าด้านการจัดการเรียน

การสอน 

การประชุมหลักสูตร ครั้ง
ที่ 9/58 วาระที่ 1.1 

แต่งตั้งอาจารย์อิทธิเทพ 
นวาระสุจิตรเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรท่านใหม ่

9 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ

หนึ่งครั้ง 

B.Sc.Stat_58_5.4_7 

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

บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนทุก
คนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  

B.Sc.Stat_58_5.4_8 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

นิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่มีระดับความพึง
พอใจต่อคุณภาพหลักสูตรอยู่ในระดับมาก 

(คะแนน 4.19 จากคะแนนเต็ม 5) 

B.Sc.Stat_58_5.4_9 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ไม่มีการประเมิน เนื่องจากนิสิตหลักสูตร 
วท.บ.(สถิติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
ส าเร็จการศึกษาในปลายปีการศึกษา 2558 

- 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 11 - 
จ านวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 11 - 

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

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Stat_58_5.4_1 การประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
B.Sc.Stat_58_5.4_2 เล่มหลักสูตร (มคอ. 2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
B.Sc.Stat_58_5.4_3 รายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2558 (มคอ. 3 – 4)  
B.Sc.Stat_58_5.4_4 ผลการด าเนินงานของรายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2558 (มคอ. 5 – 6) 
B.Sc.Stat_58_5.4_5 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

(มคอ. 7) ปีการศึกษา 2558  
B.Sc.Stat_58_5.4_6 ผลการประเมินผลการเรียนรู้ 5 ด้านของตนเอง 
B.Sc.Stat_58_5.4_7 โครงการ/กิจกรรม พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร

เข้าร่วมในปีการศึกษา 2558 
B.Sc.Stat_58_5.4_8 โครงการ/กิจกรรม พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ที่บุคลากรสายสนับสนุน

เข้าร่วมในปีการศึกษา 2558 
B.Sc.Stat_58_5.4_9 ผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตรส าหรับนิสิตชั้นปีสุดท้าย 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1) 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ระบบการด าเนินงาน
ของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

      ภาควิชาคณิตศาสตร์มีระบบและกลไกเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  เพ่ือให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตรเพิ่มเติมจากสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ภาควิชา
คณิตศาสตร์  และคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจัดให้  โดยหลักสูตรวางระบบ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากงบประมาณท่ีมีจ ากัด ดังนี้ 
   1. ก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางการศึกษาด้านวัสดุและครุภัณฑ์ของห้อง 
เรียนและห้องปฏิบัติการทางสถิติ 
   2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรส ารวจความพร้อมของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
   3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการจัดท างบประมาณเงินรายได้จาก
ยอดเงินที่ได้รับจัดสรรส าหรับการตั้งค าขอซื้อครุภัณฑ์ในส่วนที่หลักสูตรรับผิดชอบ และ
จัดท างบประมาณเงินแผ่นดินร่วมกับภาควิชาในการเสนอขอซื้อครุภัณฑ์ในส่วนที่
หลักสูตรรับผิดชอบ 
   4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนองบประมาณที่ตั้งไว้ส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ 
เสนอจัดซื้อวัสดุ  หรือเสนอซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่อภาควิชาเพ่ือให้ภาควิชาพิจารณา
ด าเนินการตามค าขอของหลักสูตรแล้วส่งไปยังคณะและมหาวิทยาลัย  
   5. จัดการเรียนการสอนโดยใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่ 
   6. นิสิตประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้แบบประเมิน  
ปค. 004 ปลายภาคเรียน  ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  
   7. ปลายปีการศึกษา นิสิตประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้
แบบประเมินของภาควิชาเพ่ือประเมินการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดปี
การศึกษา 
   8. แก้ไขปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากผลการประเมินและการตรวจสอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

การด าเนินงาน       ในปีการศึกษา 2558  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  ได้มีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ก่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตร และเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการทางสถิติส ารวจความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของหลักสูตร 
และของภาควิชา  ส ารวจความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการเรียนการสอนใน
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ห้องเรียนและห้องอุปกรณ์ 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 37 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 2 เครื่อง  1 เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 1 เครื่อง   
โต๊ะ เก้าอ้ี 70 ชุด 70 ชุด   

เครื่องปรับอากาศ 2 ตัว 2 ตัว   
จอรับภาพ 2 จอ 2 จอ   
กระดานด า 1 แผ่น 1 แผ่น   

กระดานไวท์บอร์ด 1 ชุด 1 ชุด   
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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   
คอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง 37 เครื่อง  13 เครื่อง 
โต๊ะ เก้าอ้ี 50 ชุด 50 ชุด   
เครื่องปรับอากาศ 4 ตัว 2 ตัว  2 ตัว 
จอรับภาพ 2 จอ 2 จอ   
กระดานไวท์บอร์ด 1 ชุด 1 ชุด   

เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายให้มีห้องสมุดของภาควิชา และของคณะ 
แต่มหาวิทยาลัยให้หอสมุดกลางส ารวจความต้องการหนังสือ/วารสาร ของอาจารย์
แต่ละคน   อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะร่วมกันพิจารณา และเสนอสิ่งสนับสนุนทาง
การศึกษา ด้านหนังสือ วารสาร ไปยังหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อท าการ
จัดซื้อให้นิสิตและอาจารย์ใช้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม (B.Sc.Stat_58_6.1_1) 
   3. ปลายภาคเรียนที่ 1/2558 นิสิตประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้  
ปค. 004 ผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จาก ปค. 004  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 อยู่ในระดับมากที่สุด (B.Sc.Stat_58_6.1_2)  
         สาขาวิชาสถิติได้น าผลการประเมินมาเสนอขอจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา
เพ่ิมเติมจากภาควิชา และท าแผนการจัดท างบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณ
เงินรายได้ปีงบประมาณ 2560 ร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ (B.Sc.Stat_58_6.1_3) 
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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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- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

จ านวนสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียน
การสอน 

   1. .เนื่องจากคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการมีจ านวน 37  เครื่อง เพียงพอส าหรับใน
หลักสูตรสถิติ แต่ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับหลักสูตรอ่ืนที่มีนิสิต
มากกว่า 37 คน  ทางสาขาได้ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ให้นิสิตได้ใช้งานไปชั่วคราวจนกว่า
จะได้คอมพิวเตอร์จากงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2559 
(B.Sc.Stat_58_6.1_4) และอาจารย์ผู้สอนแก้ปัญหาโดยการแบ่งจ านวนนิสิตในการเข้า
ใช้ห้องปฏิบัติการเพ่ือให้นิสิตทุกคนได้ฝึกปฏิบัติ  
   2.  ภาควิชาได้เชื่อมต่อสัญญานอินเทอร์เน็ตในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้อง
ของภาควิชานิสิตจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตในห้องปฏิบัติการทุกห้อง ส าหรับนิสิตของภาค 
วิชาคณิตศาสตร์ นิสิตสามารถใช้คอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง แต่คอมพิวเตอร์จะมี
ความเร็วและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ต่างกันสาเหตุเนื่องมาจากภาควิชาไม่ได้
รับอนุมัติให้ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้มี
จ ากัดไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้พร้อมกันทั้งห้อง  
   3.  สาขาวิชาสถิติได้มีการจัดแบ่งห้องพักอาจารย์ 1 ห้อง และได้จัดซื้อเครื่องปริ้น
เตอร์ 1 เครื่อง พร้อมหมึกพิมพ์ราคาถูกและกระดาษ ส าหรับให้นิสิตใช้ในวิชาสัมมนา
เกี่ยวกับวิชาสถิติและวิชาโครงงานสถิติ (B.Sc.Stat_58_6.1_5)    

 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

กระบวนการ
ปรับปรุงตามผล
การประเมินความ
พึงพอใจของนิสิต
และอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

   1. สาขาวิชาสถิติมีการประเมินความพึงพอใจเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ปีละ 3 ครั้ง 
การประเมินจากนิสิตใช้ผลจาก ปค.004 ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง และประเมินความพึง
พอใจเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์และนิสิต เพ่ือประเมินผลการปรับปรุง/
พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตอนปลายปีการศึกษาอีก 1 ครั้ง  
   2.  จากผลการประเมินในปีการศึกษาที่ผ่านมา สาขาสถิติได้เสนอขอจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมร่วมกับภาควิชา (ค าสั่งซื้อคอมพิวเตอร์) ในภาคเรียนที่ 2/ 2558 
สาขาวิชาสถิติได้รับครุภัณฑ์ดังนี้  
     (1) เพ่ิมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจ านวน 13 เครื่อง ในห้องปฏิบัติการทางสถิติทดแทน
เครื่องที่ใช้การไม่ได้ 
     (2) โปรเจ็คเตอร์ 1 เครื่องในห้องเรียน 19-1909 ทดแทนเครื่องเก่า 
     (3) จัดซื้อเครื่องค านวนเชิงกราฟที่สามารถค านวณคณิตศาสตร์ขั้นสูงให้นิสิตยืม
เรียนและสอบจ านวน 25 เครื่อง (B.Sc.Stat_58_6.1_6)  
     (4) กระดานอัจฉริยะ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และการเรียนรู้
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ของนิสิต (B.Sc.Stat_58_6.1_4)    
   3. เจ้าหน้าที่ของภาควิชาคณิตศาสตร์ได้ท าการส ารวจสัญญาณ WIRELESS LAN ใน
พ้ืนที่ความรับผิดชอบของภาควิชาเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต และส ารวจเครื่อง
กระจายสัญญาณ WIFI จาก WiSE-Science  จากเครื่องกระจายสัญญาณ WIFI ใน
พ้ืนที่ความรับผิดชอบของภาควิชา โดยภาควิชาได้จัดซื้อเครื่องกระจายสัญญาณ WIFI 
ให้ตามการร้องขอของแต่ละหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557  ซึ่งนิสิตหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  สามารถใช้ WIFI ได้ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของภาควิชา
คณิตศาสตร์ทั้งหมด  ท าให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และนิสิตผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น อีเมล์ ไลน์ เฟซบุ๊ก ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 
(B.Sc.Stat_58_6.1_7)  
   4. สาขาวิชาสถิติมีการประเมินกระบวนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้    
กระบวนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลลัพธ์ ผลการประเมิน 
การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พอเพียง บรรลุ 
ความพึงพอใจต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จากนิสิต 

ดีมาก บรรลุ 

ความพึงพอใจต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ดีมาก บรรล ุ

     ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนิสิตในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ทุกชั้นปีจาก ปค.004 ในภาคเรียนที่ 2 /2558 ได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับมากที่สุด (B.Sc.Stat_58_6.1_8) 
   5. สาขาวิชาสถิติมีการน าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงการจัดสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
      5.1 ท าแผนการจัดท างบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประ 
มาณ 2560  ร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คใน
ห้องปฏิบัติการทางสถิติเพ่ือส ารองเครื่องที่ใช้การไม่ได้ 
      5.2  ติดรหัสการเข้าสัญญาน WIFI จากจุดการกระจายสัญญานของภาควิชาให้
นิสิตในภาควิชาได้ใช้ (B.Sc.Stat_58_6.1_9) 
   6. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในประเด็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เป็นระยะ ๆ  และมีการจัดท าแบบยืมครุภัณฑ์ เพื่อใช้ประกอบการด าเนินงานในปี
การศึกษาถัดไป (B.Sc.Stat_58_6.1_10) 
   7. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้แบบสอบถาม
ของภาควิชา และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดสิ่งสนับสนุนด้านกายภาพที่อยู่ใน
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ความรับผิดชอบของภาควิชาต่อไป (B.Sc.Stat_58_6.1_11) 
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 (การประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 1/59 วาระท่ี 4.3 การพิจารณา ปค.003 และ ปค. 004 ภาคการศึกษา 
1/2558 และการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 7/59 วาระท่ี 4.1 การพิจารณา ปค.003 และ 
ปค. 004 ภาคการศึกษา 2/2558) 
        ในการปรับปรุงกระบวนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้คณะกรรมการบริหารได้
ประชุมวางแผนการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรล่วงหน้าทุกปี
การศึกษา มีการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของสาขา
ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์และนิสิตเพื่อตั้งค าขอครุภัณฑ์
ตามเงินที่ได้รับจัดสรร ผลการปรับปรุงกระบวนการเป็นดังนี้ 

1. ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาสถิติได้กระดานอัจฉริยะ 1 ชุดเพ่ือการเรียนการ
สอนและส าหรับการน าเสนองานของนิสิต 

2. ปีการศึกษา 2558 มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการจัดซื้อวัสดุส านักงานของ
กรมบัญชีกลาง ทางสาขาวิชาสถิติจึงบริจาคเครื่องพิมพ์เติมหมึก 1 เครื่อง ให้นิสิต
สาขาวิชาสถิติชั้นปีสุดท้ายเพ่ือใช้ในการพิมพ์สัมมนาและโครงงาน 

3. จากผลการประเมิน และส ารวจความส าเร็จในการปรับปรุง พบว่าน่าจะมีการ
ประชาสัมพันธ์ รหัส WIFI ในห้องเรียนทุกห้องของภาควิชา และแสดงการตรวจจับการ
กระจายสัญญาณ WIFI ของภาควิชา (B.Sc.Stat_58_6.1_12) 

4. ในปีงบประมาณ 2560 สาขาวิชาสถิติได้เสนอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
ในห้องปฏิบัติการทางสถิติเพ่ือส ารองเครื่องที่ใช้การไม่ได้และเครื่องพิมพ์ส าหรับนิสิต 
ส าหรับใช้ในการศึกษา 2559 (B.Sc.Stat_58_6.1_3) 

5. จากผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่าน่าจะมีการเพ่ิมจ านวนเครื่อง
ปริ้นเตอร์ เพื่อให้นิสิตใช้ในวิชาสัมมนาเกี่ยวกับวิชาสถิติและวิชาโครงงานสถิติ ใน
ปีงบประมาณ 2560 สาขาวิชาสถิติจึงได้เสนอจัดซื้อเครื่องพิมพ์เติมหมึก 1 เครื่อง      
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Stat_58_6.1_1 ตัวอย่างหนังสือที่หอสมุดกลางเสนอให้บุคลากรซื้อ 
B.Sc.Stat_58_6.1_2 ผลการประเมินความพึงพอใจเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จาก ปค. 004 ภาค

การศึกษา 1/2558 
B.Sc.Stat_58_6.1_3 งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2560 
B.Sc.Stat_58_6.1_4 งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2559 
B.Sc.Stat_58_6.1_5 เครื่องพิมพ์บริจาค 
B.Sc.Stat_58_6.1_6 การจัดซื้อเครื่องค านวณเชิงกราฟ 25 เครื่อง  
B.Sc.Stat_58_6.1_7 ตัวอย่างการจับสัญญาณ WIFI ของภาควิชา บน tablet 
B.Sc.Stat_58_6.1_8 ผลการประเมินความพึงพอใจเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จาก ปค. 004  

ภาคการศึกษา 2/2558 
B.Sc.Stat_58_6.1_9 รูปถ่ายหลักฐานการติดรหัสเข้าสัญญาณ WIFI ให้นิสิต  
B.Sc.Stat_58_6.1_10 ตัวอย่างแบบฟอร์มการยืมครุภัณฑ์ 
B.Sc.Stat_58_6.1_11 ผลการประเมินความพึงพอใจเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตโดยใช้

แบบสอบถามของภาควิชา 
B.Sc.Stat_58_6.1_12 หลักฐานการกระจายสัญญาณ WIFI ของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
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หมวดที่ 5  
แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
1. ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา  

 แผนปฏิบัติการ วันสิ้นสุดการด าเนินการตามแผน ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จ

ของแผน 

1.1  แผนการติดตามผลงานนิสิตใน
การฝึกงาน 

ภายใน สิงหาคม 2558 กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

ส าเร็จ 

1.2  ปรับความรู้พื้นฐาน ภายใน สิงหาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร ์
และภาควิชา
คณิตศาสตร ์

ส าเร็จ 

1.3  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภายใน สิงหาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์ ส าเร็จ 
1.4  กิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่ 

ภายใน กันยายน 2558 ภาควิชา
คณิตศาสตร์ 

ส าเร็จ 

1.5  โครงการปัจฉิมนิเทศ ภายใน เมษายน 2559 คณะวิทยาศาสตร์ ส าเร็จ 
1.6  แผนส่งเสริมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในการสร้างผลงานทาง
วิชาการและขอทุนวิจัย 

ภายใน กรกฏาคม 2559 กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

ส าเร็จ 

1.7 แผนพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท าหลักสูตร 

ภายใน กรกฏาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร/์
มหาวิทยาลัย 

ส าเร็จ 

2. ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
2.1 ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน  รายวิชาเลือกฯ  

 ควรเพิ่มรายวิชาเฉพาะด้านเลือกในชั้นปีที่ 3 และ 4 ตามข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายนอก 

โดยพิจารณาเพ่ิมรายวิชาที่ให้ประสบการณ์ตรงแก่นิสิตที่จะน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ     

2.2 ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา   
 ควรเพิ่มชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ 

2.3 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
 พัฒนาเทคนิคการสอน การวัดผล และ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้อาจารย์ 
 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นที่จัดข้ึนโดย

คณะและมหาวิทยาลัย 
 อบรมบุคลากรสายสนับสนุนในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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3. แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา  2559 

 แผนปฏิบัติการ วันสิ้นสุดการด าเนินการตามแผน ผู้รับผิดชอบ 
1.1 ปรับความรู้พื้นฐานทางสถิต ิ ภายใน กรกฏาคม 2559 กรรมการบริหารหลักสูตร 
1.2  แผนการติดตามผลงานนิสิตในการฝึกงาน ภายใน สิงหาคม 2559 กรรมการบริหารหลักสูตร 
1.3  ปรับความรู้พื้นฐาน ภายใน สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร ์และ

ภาควิชาคณิตศาสตร ์
1.4  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภายใน สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 
1.5  กิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภายใน กันยายน 2559 ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
1.6  โครงการปัจฉิมนิเทศ ภายใน เมษายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 
1.7  แผนส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน
การสร้างผลงานทางวิชาการและขอทุนวิจัย 

ภายใน กรกฏาคม 2560 กรรมการบริหารหลักสูตร 

1.8 แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละ
ครุภัณฑ์อื่น ๆ ส าหรับห้องปฏิบัติการ 

ภายใน กรกฏาคม 2560 กรรมการบริหารหลักสูตร 
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หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน  
 ควรเพิ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม  การวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ

แบบประยุกต์  เทคนิคการพยากรณ์  
 ควรสนับสนุนให้นิสิตได้ท างานวิจัยร่วมกับคณะอ่ืนๆ  
 ควรสนับสนุนนิสิตให้ได้รับประสบการณ์ตรง และเข้าใจถึงวิชาชีพ   

2. ความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นด้วยในข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายนอก   

3. การน าไปด าเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร  
 พิจารณาเพิ่มรายวิชาเฉพาะด้านเลือกในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป  
 ในการสนับสนุนให้นิสิตได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จริง คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ได้เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการท างานภาคธุรกิจมาเป็นอาจารย์พิเศษ 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 
 

ตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ  

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 4.31 ดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 2.33 ปานกลาง 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 2.59 ปานกลาง 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 2.75 ปานกลาง 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 3 ปานกลาง 1 ตัวบ่งชี้ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ

ทุกองค์ประกอบ 
2.88 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 - - 
4.31,4.30 
(2.1,2.2) 

4.31 ดีมาก 

3 3 
2,2,3 

(3.1,3.2,3.3) 
- - 2.33 ปานกลาง 

4 3 
3,2.78,2 

(4.1,4.2,4.3) 
- - 2.59 ปานกลาง 

5 4 
2 

(5.1) 
2,2,5 

(5.2,5.3,5.4) 
- 2.75 ปานกลาง 

6 1 - 
3 

(6.1) 
- 3 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน 
2.40 

(16.78/7) 
3.00  

(12/4) 
4.31 

(8.61/2) 
2.88 

(37.39/13) 
ปานกลาง 

 
 
  

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 2 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
- - 
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องค์ประกอบท่ี 3 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1. แนวทางการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  
2. อัตราการจบการศึกษา 
3. การประเมินกระบวนการเพ่ือการพัฒนาการ

ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. หลักสูตรควรระบุทักษะในศควรรษที่ 21 ที่จ าเป็น
ส าหรับนิสิตในหลักสูตรเพ่ือที่จะสามารถจัดโครงการที่
เหมาะสมในการพัฒนาทักษะส าหรับนิสิต 
2. หลักสูตรควรมีแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด 
3. หลักสูตรควรพิจารณาผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนและ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือให้ทราบว่าช่องว่างที่
เกิดข้ึนระหว่างผลการด าเนินงานและเป้าหมายที่แท้จริง
ของกระบวนการคืออะไร เพ่ือหลักสูตรจะได้ทราบ
แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นได้อย่างไร 

 

องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

หลักสูตรควรมีแนวทางในการส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคน
ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
อัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้าน

อัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และจัดท าแผน
ระยะยาวเพ่ือท าให้ได้มาซึ่งอัตราก าลังที่เพียงพอเพ่ือให้
เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการหลักสูตร 

 

องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1. การประเมินกระบวนการเพ่ือการพัฒนาการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การเขียนผลการด าเนินงานในประเด็นของการ

1. หลักสูตรควรพิจารณาผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนและ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือให้ทราบว่าช่องว่างที่
เกิดข้ึนระหว่างผลการด าเนินงานและเป้าหมายที่แท้จริง
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ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร และ
ประเด็นของการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์ทางด้านสถิติยังไม่ชัดเจน 
 

ของกระบวนการคืออะไร เพ่ือหลักสูตรจะได้ทราบ
แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นได้อย่างไร 
2. หลักสูตรควรแสดงกระบวนการรวมไปถึงผลการ
ด าเนินงานที่เกิดข้ึนในประเด็นของการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร และประเด็นของ
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์ทางด้านสถิติ โดยจะต้องแสดงรายละเอียดที่
ชัดเจนว่าผลการด าเนินการที่ผ่านมาเป็นอย่างไร การ
ประเมินกระบวนการจากผลที่เกิดขึ้นพบประเด็นที่
ส าคัญใดบ้าง และจะมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการอย่างไร 

 

องค์ประกอบท่ี 6 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
เพ่ือให้เกิดผลที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

 

หลักสูตรควรมีการน าผลที่ได้จากการประเมิน
กระบวนการมาหาแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาให้ดี
ขึ้นครบถ้วนทุกประเด็น ได้แก่ การมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ความเหมาะสมเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ รวมไปถึงกระบวนการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์และนิสิตที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี () 
  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่นๆ อีก 

 

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

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

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

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 : อาจารย์กาญจนา พานิชการ 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติวรรณ เพ็ญเพียร 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีวรรณ งามสันติกุล 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : อาจารย์สุกัญญา อินทรภักดิ์ 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 : อาจารย์อิทธิเทพ นวาระสุจิตร 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีวรรณ งามสันติกุล (หัวหน้าภาควิชา) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน ์(คณบดี) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

(ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน  จ านวนนิสิตที่สอบผ่านแต่ละรายวิชา

และการกระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จ านวน
นิสิตที่

ลงทะเบียน
เรียน 

จ านวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

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

BI101 1/2558 - - 1 5 4 7 1 1 - - - - - - - 19 18 
BI191 1/2558 - - 1 8 10 - - - - - - - - - - 19 19 
CH100 1/2558 - - 1 1 6 9 2 - - - - - - - 1 20 19 
CH190 1/2558 - - - 3 8 8 - - - - - - - - - 19 19 
CP111 1/2558 - - 4 - 2 - - - - - - - - - - 6 6 
CP212 1/2558 1 - 2 1 3 8 4 - - - - - - - - 19 19 
CP342 1/2558 - 2 3 5 6 2 - - - - - - - - - 18 18 
MA115 1/2558 4 2 6 4 5 1 - - - - - - - - 1 23 22 
PY100 1/2558 - - 1 5 8 5 2 - - - - - - - 1 22 21 
SCI301 1/2558 - 2 3 4 9 6 1 - - - - - - - - 25 25 
ST242 1/2558 1 1 4 4 6 2 2 - - - - - - - 1 21 20 
ST261 1/2558 11 3 - 2 - - - - - - - - - - - 16 16 
ST322 1/2558 - 1 2 2 7 2 2 3 - - - - - - 2 21 16 
ST342 1/2558 3 5 4 - 1 - - - - - - - - - - 13 13 
ST348 1/2558 2 3 4 4 3 2 - - - - - - - - - 18 18 
ST364 1/2558 3 7 3 1 2 - - - - - - - - - - 16 16 
ST451 1/2558 8 3 2 1 1 - - 1 - - - - - - - 16 15 
ST452 1/2558 5 10 11 12 8 - - - - - - - - - - 46 46 
ST473 1/2558 - - - - - - - - - 16 - - - - - 16 16 
ST481 1/2558 - - - - - - - - - - - - 16 - - 16 16 
SWU121 1/2558 - 12 10 - - - - - - - - - - - - 22 22 
SWU141 1/2558 9 8 5 - - - - - - - - - - - - 22 22 
SWU151 1/2558 3 11 5 2 - - - - - - - - - - 1 22 21 
SWU252 1/2558 1 11 5 2 - - - - - - - - - - - 19 19 
SWU351 1/2558 3 13 2 - - - - - - - - - - - - 18 18 
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รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จ านวน
นิสิตที่

ลงทะเบียน
เรียน 

จ านวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

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

AC201 2/2558 2 2 - 2 - - - - - - - - - - - 6 6 
CP111 2/2558 - 1 1 2 1 1 10 2 - - - - - - - 18 16 
CP241 2/2558 2 1 3 7 3 2 1 - - - - - - - - 19 19 
MA116 2/2558 5 2 1 7 5 2 2 - - - - - - - 1 25 24 
MA221 2/2558 1 3 - 3 4 5 3 - - - - - - - - 19 19 
MA381 2/2558 - 1 5 2 10 - - - - - - - - - - 18 18 
PY180 2/2558 1 - 4 5 3 4 1 - - - - - - - - 19 18 
SCI302 2/2558 - 3 8 7 - - - - - - - - - - - 18 18 
ST241 2/2558 1 4 2 5 4 2 1 - - - - - - - - 19 19 
ST245 2/2558 1 2 4 6 6 3 - - - - - - - - - 22 22 
ST321 2/2558 - 2 - 1 6 7 1 - 2 - - - - - 3 22 19 
ST341 2/2558 4 5 1 2 6 - - - - - - - - - - 18 18 
ST345 2/2558 7 2 1 3 2 - 1 - - - - - - - 1 17 16 
ST347 2/2558 - 1 2 5 8 1 - - - - - - - - 1 18 17 
ST363 2/2558 - 1 - 4 2 - - - - - - - - - 1 8 7 
ST365 2/2558 5 5 3 1 - - - - - - - - - - - 14 14 
ST441 2/2558 2 5 3 5 2 - - - - - - - - - 7 24 17 
ST451 2/2558 - - 1 1 - - - - - - - - - - - 2 2 
ST455 2/2558 11 4 2 1 - - - - - - - - - - - 18 18 
ST471 2/2558 3 2 1 - - - - - - - - - - - - 6 6 
ST472 2/2558 17 - - - - - - - - - - - - - - 17 17 
ST473 2/2558 17 - - - - - - - - - - - - - - 17 17 
ST481 2/2558 - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 1 
SWU112 2/2558 3 6 8 2 - - - - - - - - - - - 19 19 
SWU122 2/2558 1 2 5 5 2 2 1 - - - - - - - - 18 18 
SWU143 2/2558 - 2 6 4 6 - - - - - - - - - - 18 18 
SWU144 2/2558 - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 
SWU251 2/2558 3 9 5 - 3 - - - - - - - - - - 20 20 
SWU371 2/2558 3 10 5 - - - - - - - - - - - - 18 18 

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
  ไม่มีรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
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รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

AC201 การบัญชีเบื้องต้น 1/2558   
BU111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1/2558   
BU112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1/2558   
CP214 การโปรแกรมแบบวิชวล 1/2558   
CP241 โครงสร้างข้อมูล 1/2558   
CP323 ระบบปฎิบัติการ 1/2558   
CP352 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1/2558   
CP353 เว็บเทคโนโลย ี 1/2558   
CP355 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1/2558   
CP443 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 1/2558   
CP457 การโปรแกรมเพื่อการประยุกต ์ 1/2558   
FI232 การเงินและการธนาคาร 1/2558   
FI336 หลักการประกันภัย 1/2558   
MA102 เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 1 1/2558   
MA116 แคลคูลัส 2 1/2558   
MA251 คณิตศาสตร์ดิสครีต 1/2558   
MA311 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น 1/2558   
MA313 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 1/2558   
MA314 แคลคูลัสขั้นสูง 1/2558   
MA381 คณิตศาสตร์กับการประมวลผลเชิง
สัญลักษณ ์

1/2558   

MA424 พีชคณิตเชิงเส้น 2 1/2558   
MK141 หลักการตลาด 1/2558   
ST245 ชีวสถิติ 1/2558   
ST321 สถิติคณิตศาสตร์ 1 1/2558   
ST341 การวิเคราะห์การถดถอย 1/2558   
ST343 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 1/2558   
ST344 ประชากรศาสตร ์ 1/2558   
ST345 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิต ิ 1/2558   
ST346 ทฤษฎีการตัดสินใจ 1/2558   
ST347 เทคนิคการชักตัวอย่าง 1/2558   
ST363 เศรษฐศาสตร์เชิงคณิตศาสตร ์ 1/2558   
ST365 สถิติส าหรับการเงินและการลงทุน 1/2558   
ST441 แผนแบบการทดลอง 1/2558   



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิต ิ หน้า 96 
 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
ST453 การจ าลองแบบ 1/2558   
ST454 การท าเหมืองข้อมูลทางสถิต ิ 1/2558   
ST455 การโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ 1/2558   
ST456 วิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด 1/2558   
ST471 การศึกษารายบุคคลในวิชาสถิต ิ 1/2558   
ST472 สัมมนาเกี่ยวกับวิชาสถิต ิ 1/2558   
SWU122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 2 

1/2558   

SWU131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 1/2558   
SWU132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2 1/2558   
SWU133 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 1/2558   
SWU134 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2 1/2558   
SWU136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 1/2558   
SWU137 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 1/2558   
SWU138 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2 1/2558   
SWU143 พลังงานทางเลือก 1/2558   
SWU341 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ 
พลังงาน และจิต 

1/2558   

SWU352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 1/2558   
SWU354 มนุษย์กับสันติภาพ 1/2558   
SWU355 พุทธธรรม 1/2558   
SWU356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 1/2558   
SWU358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย ์ 1/2558   
SWU361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อน
สังคม 

1/2558   

SWU362 มนุษย์กับอารยธรรม 1/2558   
SWU363 มนุษย์กับการเมือง 1/2558   
SWU367 กฎหมายทั่วไป 1/2558   
SWU372 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1/2558   
SWU373 ภูมิลักษณ์ชุมชน 1/2558   
SWU375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ชุมชน 

1/2558   

BI101 ชีววิทยา 1 2/2558   
BI191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 2/2558   
BU111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2/2558   
BU112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2/2558   
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
CH100 เคมีทั่วไป 1 2/2558   
CH190 ปฎิบัติการเคมีทั่วไป 1 2/2558   
CP212 การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 2/2558   
CP214 การโปรแกรมแบบวิชวล 2/2558   
CP251 การโปรแกรมบนเว็บ 2/2558   
CP342 ระบบฐานข้อมูล 2/2558   
CP353 เว็บเทคโนโลย ี 2/2558   
CP355 คอมพิวเตอร์กราฟิก 2/2558   
CP431 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

2/2558   

FI232 การเงินและการธนาคาร 2/2558   
FI336 หลักการประกันภัย 2/2558   
MA115 แคลคูลัส 1 2/2558   
MA241 หลักและวิธีการของคณิตศาสตร ์ 2/2558   
MA311 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น 2/2558   
MA312 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร ์ 2/2558   
MA313 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 2/2558   
MA412 การวิเคราะห์จ านวนเชิงซ้อนเบื้องต้น 2/2558   
MA424 พีชคณิตเชิงเส้น 2 2/2558   
MK141 หลักการตลาด 2/2558   
PY100 ฟิสิกส์ทั่วไป 2/2558   
SCI301 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 2/2558   
ST242 วิธีการทางสถิติ 2 2/2558   
ST261 คณิตศาสตร์ประกันชีวิตเบื้องต้น 2/2558   
ST322 สถิติคณิตศาสตร์ 2 2/2558   
ST342 สถิติไม่อิงพาราเมตริก 2/2558   
ST343 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 2/2558   
ST344 ประชากรศาสตร ์ 2/2558   
ST346 ทฤษฎีการตัดสินใจ 2/2558   
ST348 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิต ิ

2/2558   

ST364 การเงินเชิงคณิตศาสตร ์ 2/2558   
ST431 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2/2558   
ST452 ระเบียบวิธีวิจัย 2/2558   
ST453 การจ าลองแบบ 2/2558   
ST454 การท าเหมืองข้อมูลทางสถิต ิ 2/2558   
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
ST456 วิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด 2/2558   
SWU121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 1 

2/2558   

SWU123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ 1 

2/2558   

SWU131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 2/2558   
SWU132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2 2/2558   
SWU133 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 2/2558   
SWU134 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2 2/2558   
SWU135 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 2/2558   
SWU136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 2/2558   
SWU137 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 2/2558   
SWU138 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2 2/2558   
SWU341 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ 
พลังงาน และจิต 

2/2558   

SWU352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 2/2558   
SWU355 พุทธธรรม 2/2558   
SWU356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 2/2558   
SWU358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย ์ 2/2558   
SWU361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อน
สังคม 

2/2558   

SWU362 มนุษย์กับอารยธรรม 2/2558   
SWU363 มนุษย์กับการเมือง 2/2558   
SWU364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน ์ 2/2558   
SWU367 กฎหมายทั่วไป 2/2558   
SWU372 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2/2558   
SWU373 ภูมิลักษณ์ชุมชน 2/2558   
SWU375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ชุมชน 

2/2558   

 
 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
     ไม่มีรายวิชาที่มีสอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 2558 
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คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

BI101 ชีววิทยา 1 1/2558 /   

BI191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1/2558 /   

CH100 เคมีทั่วไป 1 1/2558 /   

CH190 ปฎิบัติการเคมีทั่วไป 1 1/2558 /   

CP111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 1/2558 /   

CP212 การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 1/2558 /   

CP342 ระบบฐานข้อมูล 1/2558 /   

MA115 แคลคูลัส 1 1/2558 /   

PY100 ฟิสิกส์ทั่วไป 1/2558 /   

SCI301 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 1/2558 /   

ST242 วิธีการทางสถิติ 2 1/2558 /  เพิ่มแบบฝึกหัด เพิ่มเวลา ให้
นิสิตซักถามในชั้นเรียนให้
สืบค้นโดยใช้ส่ือออนไลน์  

ST261 คณิตศาสตร์ประกันชีวิตเบื้องต้น 1/2558 /   

ST322 สถิติคณิตศาสตร์ 2 1/2558 /  มีการทดสอบความรู้พื้นฐาน
ทางคณิตศาสตรก์่อนเรียนและ
มีการทบทวนความรู้พื้นฐาน
ให้กับนิสิตทีม่ีผลการทดสอบ
น้อย 

ST342 สถิติไม่อิงพาราเมตริก 1/2558 /  เพิ่มแบบฝึกหัดให้นิสิตฝึกคิด
วิเคราะห์ 

ST348 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิต ิ

1/2558 /  ให้นิสิตท ากรณีศึกษาเร็วขึ้น 

ST364 การเงินเชิงคณิตศาสตร ์ 1/2558 /  ให้นิสิตเย่ียมชมงานแฟร์
ทางด้านการเงิน เช่น Set in 
The City 

ST451 การวิจัยการด าเนินงาน 1/2558 /  เพิ่มโจทย์ที่เป็นปัญหาจริงใน
หน่วยงานหรือบริษัทต่างๆ 
เพื่อให้นิสิตได้ฝึกการคิด
วิเคราะห์ รวมทั้งฝึการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
แก้ปัญหา 

ST452 ระเบียบวิธีวิจัย 1/2558 /   

ST473 โครงงานสถิต ิ 1/2558 /   
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

ST481 การฝึกงาน 1/2558 /   

SWU121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 1 

1/2558 /   

SWU141 ทักษะการรู้สารสนเทศ 1/2558 /   

SWU151 การศึกษาท่ัวไปเพื่อพัฒนามนุษย ์ 1/2558 /   

SWU252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 1/2558 /   

SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 1/2558 /   

AC201 การบัญชีเบื้องต้น 2/2558 /   

CP111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 2/2558 /   

CP241 โครงสร้างข้อมูล 2/2558 /   

MA116 แคลคูลัส 2 2/2558 /   

MA221 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น 2/2558 /   

MA381 คณิตศาสตร์กับการประมวลผลเชิง
สัญลักษณ ์

2/2558 /   

PY180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2/2558 /   

SCI302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 2/2558 /   

ST241 วิธีการทางสถิติ 1 2/2558 /   

ST245 ชีวสถิติ 2/2558 /  เพิ่มแบบฝึกหัดให้นิสิตคิด
วิเคราะห์และแปรผล เพิ่ม
ชั่วโมงส าหรับการฝึกใช้
โปรแกรมทางสถิต ิ

ST321 สถิติคณิตศาสตร์ 1 2/2558 /  ทบทวนคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

ST341 การวิเคราะห์การถดถอย 2/2558 /  เพิ่มแบบฝึกหัดให้นิสิตหัด
วิเคราะห์และแปรผลจาก
โปรแกรมทางสถิต ิ

ST345 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิต ิ 2/2558 /   

ST347 เทคนิคการชักตัวอย่าง 2/2558 /   

ST363 เศรษฐศาสตร์เชิงคณิตศาสตร ์ 2/2558 /   

ST365 สถิติส าหรับการเงินและการลงทุน 2/2558 /  เพิ่มกรณีศึกษา 

ST441 แผนแบบการทดลอง 2/2558 /   

ST451 การวิจัยการด าเนินงาน 2/2558 /   

ST455 การโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ 2/2558 /   

ST471 การศึกษารายบุคคลในวิชาสถิต ิ 2/2558 /   

ST472 สัมมนาเกี่ยวกับวิชาสถิต ิ 2/2558 /   

ST473 โครงงานสถิต ิ 2/2558 /   

ST481 การฝึกงาน 2/2558 /   
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

SWU112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน ์ 2/2558 /   

SWU122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 2 

2/2558 /   

SWU143 พลังงานทางเลือก 2/2558 /   

SWU144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2/2558 /   

SWU251 มนุษย์กับสังคม 2/2558 /   

SWU371 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม
และเทคโนโลย ี

2/2558 /   

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 นิสิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (4.34 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5) 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม นิสิตควรได้รับการปลูกฝัง ความมีวินัย 
ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย ์และเคารพใน
กฎระเบียบของสถาบัน อย่างต่อเนื่อง 

คณาจารย์ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบการเข้าเรียน การแต่งกาย 
การตรงต่อเวลา การส่งงาน เน้นความ
ช่ือสัตย ์

ความรู้ นิสิตมีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานใน
สาขาวิชาสถิต ิ

สอนทฤษฎีและฝึกปฏิบัติควบคู่กัน ให้
นิสิตเรียนรู้สืบค้นด้วยตนเอง 

ทักษะทางปัญญา นิสิตควรคิดวิเคราะหไ์ด้อย่างเป็น
ระบบ และมีเหตุผลตามหลักสถิติ และ
สามารถน าความรู้ทางสถิติไปประยุกต์
ได ้

ให้นิสิตท ากรณีศึกษาในรายวิชาที่เป็น
การประยุกต ์

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

นิสิตส่วนใหญ่รูก้าละเทศะ มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ด ีแต่ยังขาดพัฒนาการด้าน
ทักษะการสื่อสาร 

ฝึกการท าโครงงานกลุ่ม และน าเสนอ
รายงาน 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นิสิตบางคนมีทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขอยู่ในระดับพอใช้  นิสิตส่วน
ใหญ่สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้
ดี 

ฝึกนิสิตให้ท าโจทย์ที่มีการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
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ภาคผนวก 2 

Common DataSet 

ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 29 คน   
2 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 14 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบัณฑิต 4.30 คะแนน   
4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน 42.28 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 25 คน   
6 จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจท้ังหมด 29 คน   
7 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 86.21 ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

เทียบคะแนนเต็ม 5 
4.31 คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ช้ิน   
11 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 
  ช้ิน   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

13 จ านวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันน าเสนอสภา
อนุมัติตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ช้ิน   

14 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
15 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

16 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

18 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

19 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
20 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ   น้ าหนัก   
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ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
 ช้ิน   

22 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   

23 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ(0.60.)  ช้ิน   
24 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(0.80) 
 ช้ิน   

25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ(1.00)  ช้ิน   
26 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์  น้ าหนัก   
27 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์  น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 
  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

(0.60) 
     

34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
(0.80) 

  ช้ิน   

36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
  ช้ิน   
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40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
41 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาต ิ(0.60)   ช้ิน   
42 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(0.80) 
  ช้ิน   

43 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ
(1.00) 

  ช้ิน   

44 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   
45 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 0 คน   
47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 0 ร้อยละ   
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
0 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 40 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
3.33 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

1 ช้ิน   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

 ช้ิน   

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

 ช้ิน   

58 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

 ช้ิน   



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิต ิ หน้า 105 
 

ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

61 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)  ช้ิน   
59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 
 ช้ิน   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

 ช้ิน   

62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

 ช้ิน   

63 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

 ช้ิน   

64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

1 ช้ิน   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

 ช้ิน   

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

1 ช้ิน   

67 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

68 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

(1.00) 
  ช้ิน   

70 จ านวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00)   ช้ิน   
71 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน (1.00) 
  ช้ิน   

72 จ านวนต าราที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
73 จ านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
74 จ านวนต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  ช้ิน   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 2.2 น้ าหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
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79 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ(0.60.)   ช้ิน   
80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
81 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ช้ิน   
82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   
 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการ

อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
  ช้ิน   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  คน   
86 จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   ช้ิน/คน   
87 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่

มีต่อคุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
4.19 คะแนน  

 

 


