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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผล

การดําเนินงานในปการศึกษา 2559  ไดมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมี

ระดับคุณภาพอยูในระดับดี (3.54 คะแนน) ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 

องคประกอบ (13 ตัวบงชี้) โดยมีจํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับดีมาก (องคประกอบที่ 2) มีจํานวน 2 

องคประกอบ อยูในระดับดี  (องคประกอบที่ 4 และ 5) และมีจํานวน 2 องคประกอบ อยูในระดับปานกลาง 

(องคประกอบที่ 3 และ 6)  

 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

องคประกอบ 
คะแนนการประเมิน

เฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 นอย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที ่1 ผาน  

องคประกอบที ่2 4.32 ระดับดีมาก (2 ตัวบงชี้) 

องคประกอบที ่3 3.00 ระดับปานกลาง (3 ตัวบงชี้) 

องคประกอบที ่4 3.81 ระดับด ี (3 ตัวบงชี้) 

องคประกอบที ่5 3.5 ระดับด ี (4 ตัวบงชี้) 

องคประกอบที ่6 3.00 ระดับปานกลาง (1 ตัวบงชี้) 

เฉล่ียรวมทกุตัวบงช้ี 

ของทกุองคประกอบ 
3.54 ระดับด ี (13 ตวับงช้ี) 

 

 

ขอเสนอแนะเรงดวน 

 1. ควรขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
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บทนํา 

 

ช่ือหลักสูตร 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสถิติ  ชื่อยอ วท.บ.(สถิติ) 

ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Statistics 

 ภาควชิาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

รหัสหลักสูตร  

25450091100966 

วัตถุประสงคของหลักสูตร   

 1. เพ่ือผลติบัณฑติใหมคีวามรูทางดานสถติ ิคณิตศาสตร คอมพิวเตอร และวิทยาศาสตร และม ี

              ความสามารถศึกษา คนควา และวิจัย เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูอยางมีจรรยาบรรณใน 

              วชิาชพี 

 2. เพ่ือผลติบัณฑติใหเปนนักสถติิในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตร การแพทย การศึกษา และอ่ืนๆ 

 3. เพ่ือผลติบัณฑติใหมคีุณธรรม และจริยธรรม 

รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร (ขอมูลปจจุบัน) 

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

(ระบุตําแหนงทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ (ทกุระดับ) 

สาขาวิชา 

1  *อ.กาญจนา  พานิชการ  วท.บ. (สถิติ), 2536  

 สต.ม. (สถติ)ิ, 2540    

 M.S. (Operations Research), 2546  

2  *ผศ.ชตุิวรรณ  เพ็ญเพียร  วท.บ. (สถิต)ิ, 2524 

 สต.ม. (สถติ)ิ, 2526 

3  อ.ดร.สกุัญญา อินทรภักดิ ์  วท.บ. (คณิตศาสตร), 2545 

 วท.ม. (สถติิประยุกต), 2548 

 Ph.D. (Mathematics), 2559 

4  อ.อิทธิเทพ นวาระสุจิตร  กศ.บ. (คณิตศาสตร), 2545 

 กศ.ม. (คณิตศาสตร), 2548 

5  *ผศ.รวีวรรณ  งามสันตกิุล  กศ.บ. (คณิตศาสตร), 2523 

 สต.ม. (สถติ)ิ, 2526 

      หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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วิธีการประเมิน 

วัตถุประสงคในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกทีส่ถาบันน้ัน ๆ กําหนดขึ้น 

ทั้งน้ีโดยการวิเคราะห/เปรียบเทยีบผลการดําเนินงานตามตวับงชี้ในทกุองคประกอบคุณภาพวาเปนไป

ตามเกณฑและไดมาตรฐานที่กําหนดไว 

2. ใหหลักสตูรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู

เกณฑและมาตรฐานทีต่ั้งไว 

3. ใหหลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสรางคุณภาพ ขอเสนอแนะ

เพ่ือการพัฒนา การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการ

พัฒนาการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือใหเกิดการ

พัฒนาอยางตอเน่ือง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยีย่ม 

 ศึกษา SAR วิเคราะหดัชนีบงชี ้และองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร รวบรวมหลกัฐานขอมูลเพ่ิมเตมิโดย 

 สังเกตจากสภาพจริงดวยการเยีย่มชม 

 สัมภาษณ และจดบันทึก 

 อาจารยประจําหลักสตูร 

 อาจารยผูสอน 

 นิสติ 

 ศึกษาเอกสาร 

 

 



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 

 

6

ผลการประเมิน (สําหรับหลกัสูตรระดับปริญญาตรีประเมินเฉพาะ ขอ 1, 2, และ 11) 

เกณฑการประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไม

ผาน”) 

องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ี 1.1 การบรหิารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทีก่ําหนดโดย สกอ. 

1. จํานวนอาจารย

ประจําหลักสตูร 

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจํา

เกินกวา 1 หลักสตูรไมไดและประจํา

หลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา

ตามหลกัสตูรน้ัน 

ผาน - 

2. คุณสมบตัขิอง

อาจารยประจํา

หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทยีบเทา 

หรือดํารงตําแหนงทางวชิาการไมต่ํากวา

ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาทีต่รงหรือ

สัมพันธกบัสาขาวิชาทีเ่ปดสอน อยางนอย 

2 คน 

ผาน - 

11. การปรับปรุง

หลักสตูรตามรอบ

ระยะเวลาที่

กําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหเสร็จ

และอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภา

มหาวิทยาลยั/สถาบัน เพือ่ใหหลกัสตูรใช

งานในปที ่6) หมายเหตุ สําหรับหลกัสตูร 

5 ป ประกาศใชในปที ่7 หรือ หลักสตูร 6 

ป ประกาศใชในปที่ 8 

ผาน - 

ผลการประเมินตัวบงช้ีที่ 1.1 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิติ  “ผาน” 
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ผลการประเมินรายตัวบงชี ้หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 

เกณฑการประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ คะแนน 

องคประกอบที ่2  บัณฑิต    4.32 

ตัวบงชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
24.47 6 4.08 4.08 

ตัวบงชี้ที ่2.2 รอยละของบัณฑติที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระ

ภายใน 1 ป (ระดับปริญญาตรี) 
10 11 90.91 4.55 

องคประกอบที ่3  นิสิต   3 

ตัวบงชี้ที ่ 3.1  การรับนิสิต       3 3 

ตัวบงชี้ที ่ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานสิิต     3 3 

ตัวบงชี้ที ่ 3.3  ผลทีเ่กดิกับนิสติ      3 3 

องคประกอบที ่4  อาจารยประจําหลักสูตร  3.81 

ตัวบงชี้ที ่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร       3 

ตัวบงชี้ที ่ 4.2  คุณภาพอาจารยประจําหลักสตูร  13.33 3 4.44 4.44 

  ประเด็นที่ 4.2.1   รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มคีุณวฒิุปริญญาเอก 1 5 20 5 

  ประเด็นที ่4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรทีด่ํารงตําแหนง

ทางวิชาการ 
2 5 40 3.33 

  ประเด็นที ่4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 1.8 5 36 5 

ตัวบงชี้ที ่ 4.3  ผลทีเ่กดิกับอาจารยประจําหลักสตูร      4 4 

องคประกอบที่ 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  3.5 

ตัวบงชี้ที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลกัสตูร       3 

ตัวบงชี้ที ่ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน      3 

ตัวบงชี้ที ่ 5.3  การประเมินผูเรียน        3 

ตัวบงชี้ที ่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

     
5 

องคประกอบที ่6  สิง่สนบัสนนุการเรียนรู  3 

ตัวบงชี้ที ่6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู       3 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงช้ี องคประกอบที่ 2 - 6  ( จํานวน 13 ตัวบงช้ี) 

ตัวต้ัง 46.07 

 ตัวบงช้ี 13 

คะแนน 3.54 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

 
ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการ

ดําเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”) 

1 อาจารยประจําหลักสตูรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสตูร  

ผาน - 

2 มีรายละเอยีดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต ิหรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถามี) 

ผาน - 

3 มีรายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอยีดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน แตละภาค

การศึกษา ใหครบทุกรายวชิา 

ผาน - 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน

ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 

ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุ

ภาคการศึกษาทีเ่ปดสอนใหครบทุกรายวชิา 

ผาน - 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร ตามแบบ 

มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลงัปการศึกษา 

ผาน - 

6 มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนิสติตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอย

รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

ผาน - 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ

การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการ

ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

ผาน - 

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

ผาน - 

9 อาจารยประจําหลักสตูรทุกคนไดรับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 

ผาน - 

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 

50 ตอป 

ผาน - 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการ

ดําเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”) 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสติปสดุทาย/บัณฑติใหมที่มีตอ

คุณภาพหลักสตูร เฉลีย่ไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 

5.00 

ผาน นิสติปสดุทาย/บัณฑติใหมมีระดบั

ความพึงพอใจตอคุณภาพหลักสตูร

อยูในระดับมาก (คะแนน 4.12 

จากคะแนนเต็ม 5) 

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑติที่มีตอบัณฑติใหม 

เฉลีย่ไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเตม็ 5.00 

 ผาน ผูใชบัณฑติมีระดับความพึงพอใจ

ตอบัณฑติใหม อยูในระดับมาก  

(คะแนน 4.08 จากคะแนนเตม็ 5) 

รวมตวับงชี้ในปน้ี 12 - 

จํานวนตัวบงชีในปน้ีที่ดําเนินการผาน 12 - 

รอยละของตัวบงชีท้ั้งหมดในปน้ี 100 - 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่

ระบุไว 

 

 

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสตูร 

องค 

ประกอบ 

ที ่

คะแนน 

ผาน 

จํานวน 

ตัวบงช้ี 
I P O 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผานการประเมิน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 

อง
คป

ระ
กอ

บที่
 2

 - 
6 

2 - - 
4.08,4.55 

(2.1,2.2) 
4.32 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 
3,3,3 

(3.1,3.2,3.3) 
- - 3 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 
3,4.44,4 

(4.1,4.2,4.3) 
- - 3.81 ระดับคุณภาพดี 

5 4 
3 

(5.1) 

3,3,5 

(5.2,5.3,5.4) 
- 3.5 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 
3 

(6.1) 
- 3 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมิน    3.54 ระดับคุณภาพดี 
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จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา  

แนวทางเสริมสรางคุณภาพ และขอเสนอแนะ 

ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

องคประกอบที่ 1: การกํากับมาตรฐาน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลมุประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ใหหลักสูตรมีมาตรฐานอยางตอเน่ืองและย่ังยืน 

 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานทีโ่ดดเดน 

 

 

 

องคประกอบที่ 2: บัณฑิต 

จุดแข็ง/ประเด็นทีช่ื่นชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

1. รอยละของการไดงานทําของบัณฑติอยูในระดับสงู

มาก 

 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 

 

 

 

 

การปฏิบัตทิี่ด/ีนวัตกรรม/ผลงานทีโ่ดดเดน 
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องคประกอบที่ 3: นิสิต 

จุดแข็ง/ประเด็นทีช่ื่นชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

1. หลักสตูรมีการวิเคราะห และวางแผนการรับนิสิต 

เพ่ือใหไดจํานวนนิสติตามแผนการรับ 

2. หลักสตูรมีการกํากับตดิตามในการใหคําปรึกษา 

รวมทั้งแนะนํานิสติเพ่ือใหจบการศึกษาตามกําหนด 

 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ระบบการพัฒนาศักยภาพนิสติและเสริมสรางทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

 

 

 

หลักสตูรควรกําหนดเปาหมายที่สามารถวดัทกัษะ

การเรียนรูที่หลักสูตรกําหนดไวไดอยางเปนรูปธรรม 

เชน ทักษะในการคดิขั้นสงู หรือทักษะในการเรียนรู

และนวัตกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จดังกลาวคืออะไร 

และจะวัด/ประเมินผลตัวชี้วัดไดอยางไร 

การปฏิบัตทิี่ด/ีนวัตกรรม/ผลงานทีโ่ดดเดน 

 

โปรดระบุเหตผุลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  

ตัวบงชี้ที ่3.1  ..................................................................................................................................... 

ตัวบงชี้ที ่3.2  ..................................................................................................................................... 

ตัวบงชี้ที ่3.3  ..................................................................................................................................... 
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องคประกอบที่ 4: อาจารยประจําหลักสูตร 

จุดแข็ง/ประเด็นทีช่ื่นชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

1. ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูรมี

พัฒนาการทีด่ขีึ้น 

ควรสนับสนุนสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสตูรมี

ผลงานอยางตอเน่ือง และขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 

 

 

การปฏิบัตทิี่ด/ีนวัตกรรม/ผลงานทีโ่ดดเดน 

 

 

 

 

โปรดระบุเหตผุลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  
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องคประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

จุดแข็ง/ประเด็นทีช่ื่นชม แนวทางเสรมิสรางคุณภาพ 

 

 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ TQF 

 

 

หลักสูตรควรกําหนดวิธีการประเมินตามกรอบ TQF ที่

สะทอนผลการเรียนรูทีเ่กิดขึ้นอยางแทจริง นอกเหนือจาก

การสังเกตพฤตกิรรมผูเรียนเทาน้ัน 

การปฏิบัตทิี่ด/ีนวัตกรรม/ผลงานทีโ่ดดเดน 

 

โปรดระบุเหตผุลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  
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องคประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

จุดแข็ง/ประเด็นทีช่ื่นชม แนวทางเสริมสรางคุณภาพ 

1. มีการปรับปรุงกระบวนการในการจัดหาสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเรียนใน

หลักสตูร 

 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ความเพียงพอของหนังสือ/ตําราทางสถิติศาสตร หลักสูตรควรสํารวจความตองการหนังสือ/ตํารา แลว

เสนอตอสํานักหอสมุดเพ่ือทําการจัดซื้อ โดยมีการ

ติดตามผลของการเสนอซ้ือ 

การปฏิบัตทิี่ด/ีนวัตกรรม/ผลงานทีโ่ดดเดน 

 

โปรดระบุเหตผุลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  
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ภาคผนวก  

Common DataSet 
ขอมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปการศึกษา 2559 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย

เหต ุ

ตัวบงช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 16 คน   

2 จํานวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินทั้งหมด 6 คน   

3 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจาการประเมินบณัฑิต 24.47 คะแนน   

4 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน 37.5 รอยละ   

ตัวบงช้ีที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

5 จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 10 คน   

6 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 16 คน   

7 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 90.91 รอยละ   

8 คารอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปเทียบ

คะแนนเต็ม 5 

4.55 คะแนน   

ตัวบงช้ีที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

9 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 

10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณทีต่พีิมพลักษณะใดลักษณะหน่ึง (0.10)   ชิ้น   

11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณทีต่พีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดบัชาต ิ(0.20) 

  ชิ้น   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณทีต่พีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดบันานาชาติ (0.40) 

 ชิ้น   

13 จํานวนวารสารทางวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมูลแตสถาบันนําเสนอสภาอนุมัติ

ตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ชิ้น   

14 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   

15 จํานวนบทความวิจัยที่ตพีิมพิ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ที่ 2 (0.60) 

  ชิ้น   

16 จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติทีป่รากฏในฐานขอมูล

ระดบัชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

17 จํานวนบทความวิจัยที่ตพีิมพในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

18 จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย

เหต ุ

19 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   

20 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ   นํ้าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาโท) 

21 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

 ชิ้น   

22 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)  ชิ้น   

23 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาต ิ(0.60.)  ชิ้น   

24 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)  ชิ้น   

25 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)  ชิ้น   

26 ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค  นํ้าหนัก   

27 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค  นํ้าหนัก   

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

28 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 

29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ

ระดบัชาต ิ(0.20) 

  ชิ้น   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ

ระดบันานาชาติ (0.40) 

  ชิ้น   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตพีิมพในวารสารวิชาการที่ไมมีอยูในฐานขอมูล แต

สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลานี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

32 ผลงานที่ไดรบัการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   

33 บทความวิจัยที่ตพีิมพในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 (0.60)      

34 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลที่เปน

ที่ยอมรับระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ 

ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

35 บทความวิจัยที่ตพีิมพในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (0.80)   ชิ้น   

36 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล

ระดบันานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

37 ผลงานที่ไดรบัการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   

38 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาเอก) 

39 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online  (0.20) 

  ชิ้น   

40 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   

41 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรระดบัชาติ (0.60)   ชิ้น   



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 

 

17

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย

เหต ุ

42 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)   ชิ้น   

43 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00)   ชิ้น   

44 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   

45 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค    น้ําหนัก   

ตัวบงช้ีที่ 4.2  คุณภาพอาจารย 

 ประเด็นที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 1 คน   

47 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 คน   

48 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 20 รอยละ   

49 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกเทียบ คะแนนเต็ม 

5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ประเด็นที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

50 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 2 คน   

51 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 40 รอยละ   

52 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ คะแนนเต็ม 5 

คะแนน 

3.33 คะแนน   

 ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบบัสมบูรณที่ตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ชิ้น   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบบัสมบูรณที่ตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ชิ้น   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบบัสมบูรณที่ตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

 ชิ้น   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบบัสมบูรณที่ตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ชิ้น   

57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมูล แต

สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลานี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมูล 

แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลานี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

61 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   

59 จํานวนบทความวิจัยที่ตพีิมพในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ที่ 2 (0.60) 

  ชิ้น   

60 จํานวนบทความวิชาการที่ตพีิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 2 (0.60) 

  ชิ้น   
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62 จํานวนบทความวิจัยที่ตพีิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยูใน

ฐานขอมูลที่เปนทีย่อมรับในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

 ชิ้น   

63 จํานวนบทความวิชาการที่ตพีิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยูใน

ฐานขอมูลที่เปนทีย่อมรับในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

 ชิ้น   

64 จํานวนบทความวิจัย ที่ตพีิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ที่ 1 (0.80) 

1 ชิ้น   

65 จํานวนบทความวิชาการที่ตพีิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 1 (0.80) 

 ชิ้น   

66 จํานวนบทความวิจัยที่ตพีิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีป่รากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

1 ชิ้น   

67 จํานวนบทความวิชาการที่ตพีิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีป่รากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 ชิ้น   

68 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)  ชิ้น   

69 จํานวนผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)  ชิ้น   

70 จํานวนผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ (1.00)  ชิ้น   

71 จํานวนผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน (1.00)   ชิ้น   

72 จํานวนตําราที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ชิ้น   

73 จํานวนหนังสือที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ชิ้น   

74 จํานวนตําราที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 

  ชิ้น   

75 จํานวนหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 

  ชิ้น   

76 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ 1.8 นํ้าหนัก   

 ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

77 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

  ชิ้น   

78 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   

79 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาต ิ(0.60.)   ชิ้น   

80 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)   ชิ้น   

81 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ชิ้น   

82 ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค    น้ําหนัก   

83 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค    น้ําหนัก   
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 ประเด็นที่ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

84 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรบัการอางอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  ชิ้น   

85 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร   คน   

86 จํานวนบทความที่ไดรบัการอางอิงตออาจารยประจําหลักสูตร   ช้ิน/คน   

ตัวบงช้ีที่ 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

87 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย / บัณฑิตใหมที่มีตอ

คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

4.12 คะแนน  
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ        

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจําปการศึกษา 2559 

 

  วันที่ 13  เดอืนกรกฎาคม 2560  

  ณ หองประชุมภาควชิาคณิตศาสตร 

เวลา กจิกรรม สถานที ่

09.00 –10.30 น. ผูประเมินตรวจหลักฐานหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิ
หอง 10-210 

อาคาร 10 

10.30 –10.45 น. รับประทานอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
หอง 10-210 

อาคาร 10 

10.45 - 12.00 น. ผูประเมินตรวจหลักฐานหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิ
หอง 10-210 

อาคาร 10 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
หอง 10-210 

อาคาร 10 

13.00 - 15.00 น. ผูประเมินสมัภาษณผูรับผดิชอบหลกัสตูร 
หอง 10-210 

อาคาร 10 

15.15 - 15.30 น. รับประทานอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
หอง 10-210 

อาคาร 10 

15.30 – 16.30 น. 
ผูประเมินนําเสนอผลการประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในของ

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิ

หอง 10-210 

อาคาร 10 
 

 


