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รายงานการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 

และรายงานผลการดําเนนิงานของหลักสตูร (มคอ.7) 

ประจําปการศึกษา 2559 

 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 

คณะวิทยาศาสตร  

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 
 

 

 

 

 

 

วันที่รายงาน 13 กรกฎาคม 2560 



 หนา 2 

บทสรุปผูบริหาร 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการ

ดําเนินงานในปการศึกษา 2559  ไดมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีระดับคุณภาพ

อยูในระดับดี (3.62 คะแนน) ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ  (13 ตัวบงชี้) 

โดยมีจํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับดีมาก (องคประกอบที่ 2) มีจํานวน 3 องคประกอบ อยูในระดับดี  

(องคประกอบที่ 4, 5, และ 6) และมีจํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับปานกลาง (องคประกอบที่ 3)  

 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

องคประกอบ คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

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 4.00 ระดับปานกลาง (1 ตัวบงชี้) 

เฉล่ียรวมทกุตัวบงช้ี 

ของทกุองคประกอบ 
3.62 ระดับด ี (13 ตวับงช้ี) 

 

 

ขอเสนอแนะเรงดวน 

 1. ควรขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

  

 

 

 

 



 หนา 3 

คํานํา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิภาควชิาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาที่กอใหเกดิคุณภาพดานหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอน โดยมีเปาหมายเพื่อการขับเคลื่อนหลักสตูรใหมีมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิไดรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูรเปนปที่ 3 

ตามสภาพจริง และมีความมุงม่ันที่จะพัฒนาการดําเนินงานใหไดมาตรฐานเปนทีย่อมรับในระดับสากล 

ในการดําเนินงานของหลักสตูรอยางมคีุณภาพ ไดรับความรวมมืออยางดยีิ่งจากบุคลากรของภาควิชา

คณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเตรียมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลกัสตูร ปการศกึษา 2559 

 

 

 

 

 (อาจารยกาญจนา พานิชการ) 

ประธานหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
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สารบัญ 
 

บทสรุปผูบรหิาร  

คํานํา  

สารบัญ  

 หนา 

หมวดที่ 1 การกํากบัมาตรฐาน  

    ชื่อหลกัสตูร-รหัสหลักสูตร-วัตถุประสงคหลักสตูร 5 

    รายชื่ออาจารยประจําหลักสตูร 5 

    ตัวบงชี้ที ่1.1 การบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร 6 

หมวดที่ 2 บัณฑิตและนิสิต  

    ตัวบงชี้ที ่2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหงชาต ิ 8 

    ตัวบงชี้ที ่2.2 รอยละของบัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 10 

    ตัวบงชี้ที ่3.1 การรับนิสติ 11 

    ตัวบงชี้ที ่3.2 การสงเสริมและพัฒนานิสติ 25 

    ตัวบงชี้ที ่3.3 ผลที่เกิดกับนสิติ 37 

หมวดที่ 3 อาจารย  

    ตัวบงชี้ที ่4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร 40 

    ตัวบงชี้ที ่4.2 คุณภาพอาจารยประจําหลักสตูร 59 

    ตัวบงชี้ที ่4.3 ผลที่เกิดกับอาจารยประจําหลักสตูร 61 

หมวดที่ 4 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน (การบรหิารหลักสูตร)  

    ตัวบงชี้ที ่5.1 สาระของรายวชิาในหลักสตูร 62 

    ตัวบงชี้ที ่5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 76 

    ตัวบงชี้ที ่5.3 การประเมินผูเรียน 84 

    ตัวบงชี้ที ่5.4 ผลการดําเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาต ิ 92 

    ตัวบงชี้ที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 95 

หมวดที่ 5 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 103 

หมวดที่ 6 ขอคิดเหน็ และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 105 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

แบบรับรองความถกูตองสมบูรณของขอมลู 

106 

112 

ภาคผนวก 113 

    ภาคผนวก 1 ขอมูลสรุปรายวชิาของหลกัสตูร 114 

    ภาคผนวก 2 common dataset 123 

 



 หนา 5 

หมวดท่ี 1  

การกํากับมาตรฐาน 

 

ชื่อหลกัสูตร 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิ ชื่อยอ วท.บ. (สถติ)ิ 

ชื่อภาษาองักฤษ Bachelor of Science Program in Statistics 

 ภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

รหัสหลักสูตร  

 25450091100966 

 

วัตถุประสงคของหลกัสูตร   

    1. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูทางดานสถิติ คณิตศาสตร คอมพิวเตอร และวิทยาศาสตร และมีความสามารถ

ศึกษา คนควา และวิจัย เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูอยางมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

    2. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปนนักสถิติในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตร การแพทย การศึกษา และอ่ืน ๆ 

    3. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมและจริยธรรม 

รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร (ขอมลูปจจุบัน) 

(ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3) 

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบุตําแหนงทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ (ทกุระดับ) 

สาขาวิชา 

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

 สต.ม. (สถติ)ิ, 2540    

 M.S. (Operations Research), 2546  

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

 สต.ม. (สถติ)ิ, 2526 

3  อ.ดร.สกุัญญา อินทรภักดิ์  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 



 หนา 6 

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร (ตัวบงช้ีที่ 1.1)      

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (เกณฑขอ 1) 

  ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มีอาจารยประจําหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษาจํานวน 5 คน ดังน้ี 

1. อาจารยกาญจนา  พานิชการ* 

2. ผูชวยศาสตราจารยชุติวรรณ  เพ็ญเพียร* 

3. ผูชวยศาสตราจารยรวีวรรณ  งามสันติกุล* 

4. อาจารยสุกัญญา  อินทรภักดิ์ 

5. อาจารยอิทธิเทพ นวาระสุจิตร 
  หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร (เกณฑขอ 2) 

  อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มีคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการ ดังนี ้

1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน   

2. คุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน 4 คน   

3. ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 คน 

  อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิทีต่รงกับสาขาหรือสมัพันธกับสาขาวชิาที่เปดสอน อยางนอย 4 คน 

ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรที่กําหนด 

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด (เกณฑขอ 11) 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิเปนหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และเร่ิมใชในปการศึกษา 

2555 ปจจุบันมีนิสติกําลังศึกษาในชั้นปที ่1 – 4   ซ่ึงจะครบรอบการปรับปรุงหลกัสตูรตามเกณฑ สกอ. ในป

การศึกษา 2559 อยางไรก็ตามอาจารยประจําหลักสตูรไดเร่ิมดําเนินการปรับปรุงหลกัสตูรมาตั้งแตปการศกึษา 

2558 มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. เสนอมหาวิทยาลยัแตงตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติ ิหลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสตูร กรรมการผูทรงวุฒิภายนอก 

2. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือประเมินผลการวิเคราะหขอมลูจากผูประกอบการ ศิษย

เกา และนิสติปจจุบันเพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร และเพ่ิม-ลดรายวิชาในหลักสตูรให

ทันสมยั 

3. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือจัดทํารางหลักสูตรปรับปรุงพรอมกบัเขารวมประชุมกับ

ทางคณะและมหาวิทยาลยัเพ่ือรับนโยบายและแลกเปลีย่นเรียนรูการปรับปรุงหลกัสตูรเปนระยะ ๆ  

4. พิจารณาเพ่ิมรายวิชาเลือกสหกิจศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลยัทีส่งเสริมใหการจัดการเรียน

การสอนแบบสหกิจศึกษา  

5. กําหนดสมรรถนะหลักของนิสติแตละชั้นป  



 หนา 7 

6. นํารางหลักสตูรปรับปรุงใหศษิยเกาซ่ึงเปนผูเชีย่วชาญทางธุรกิจภาคเอกชนพิจารณารางหลักสตูร

ฉบบัปรับปรุง 

7. พิจารณาขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญและปรับปรุงหลักสตูรตามความเหมาะสม 

8. พิจารณาขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒพิิจารณารางหลักสตูรฉบับปรับปรุง 

ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ผลการประเมินตัวบงชี้ที ่1.1 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติ ิ “ผาน” ตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสตูร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.2552 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Stat_59_1.1_1 คําสัง่แตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูร  

B.Sc.Stat_59_1.1_2 คําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร  

 

 



 หนา 8 

หมวดท่ี 2 

บัณฑิตและนิสิต 

 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ตัวบงช้ีที่ 2.1)       

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ สํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา  ในปการศึกษา 2558 

ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 6 ดาน คือ  (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (2) ดาน

ความรูความสามารถทางวิชาการ (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (6) ดานอัตลักษณของ

บัณฑิตมหาวิทยาลัย สํารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผูใชบัณฑิต ดังน้ี 

- มีจํานวนบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ที่สําเร็จการศึกษารวม 16 คน โดยไดรับแบบ

สํารวจกลับมาจํานวน 6 ฉบับ คิดเปนรอยละ 37.5 จากจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยระดับความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ เฉลี่ยเทากับ 4.08 (24.47/6) 

 

ขอมูลประกอบการคํานวณคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตร ี 

ลําดับที ่ ขอมลูพ้ืนฐานประกอบตวับงชี ้ หนวยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรตีามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหงชาติ  

เฉลีย่ 4.08 

1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด  คน 16 

2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ ได รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

คน 6 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  คะแนน 24.47 

 (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม เฉล่ีย 4.33 

 (2) ดานความรูความสามารถทางวิชาการ เฉล่ีย 4.00 

 (3) ดานทักษะทางปญญา เฉล่ีย 3.83 

 (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ เฉล่ีย 4.11 

 (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เฉล่ีย 4.11 

 (6) ดานอัตลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัย เฉล่ีย 4.17 

4 ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่ มีตอผูสําเ ร็จ

การศึกษา  

รอยละ 37.5 

หมายเหต ุ: 1. จํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวน บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

              2.. ขอมูล ณ วันท่ี 20 มิถุนายน 2560 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Stat_59_2.1_1 ผลสํารวจความคดิเห็นทีม่ตีอคุณภาพของบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ จากสถานประกอบการผูใชบัณฑติ หรือสถาบันที่

รับบัณฑิตเขาศึกษาตอ ปการศกึษา 2559 (บัณฑติจบรุนปการศึกษา 2558)  
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รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

(ตัวบงช้ีที่ 2.2)  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ สํารวจการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 

2558 โดยใชการสํารวจดวยการใหบัณฑิตตอบแบบสอบถามดวยตนเอง ผานระบบการลงทะเบียนรับปริญญาบตัรของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ จํานวน 16 คน พบวา มี

บัณฑิตตอบแบบสอบถาม 16 คน คิดเปนรอยละ 100 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีบัณฑิตที่ไดงานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป จํานวน 10 คน จากจํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจโดยไมนับรวมบัณฑิตที่มี

งานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลวที่ไมไดเปลี่ยนงานใหม ผูที่ศึกษาตอในระดับ

บัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบทและผูที่เกณฑทหาร จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 90.91 ซึ่งเทากับ 4.55 คะแนน 

ขอมูลประกอบการคํานวณภาวะการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  

ลําดับที ่ ขอมลูพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  รอยละ 90.91 

1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทัง้หมด คน 16 

2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีต่อบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา   คน 16 

3 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา  

(ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชพีอิสระ) 

คน 10 

4 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ คน 0 

5 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มงีานทํากอนเขาศึกษา คน 0 

6 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีมี่กิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยู

แลว 

คน - 

7 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีศ่ึกษาตอระดับบัณฑติศึกษา คน 5 

8 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีอุ่ปสมบท คน - 

9 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีเ่กณฑทหาร คน - 

10 รอยละของผูตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา (อยางนอยรอยละ 70) รอยละ 100 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Stat_59_2.2_1 รายงานสรุปภาวะการมีงานทํา ประจําปการศึกษา 2559 (บณัฑิตจบรุนปการศึกษา 

2558)  
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การรับนิสิต (ตัวบงช้ีที่ 3.1) 

- การรับนิสิต    

ระบบและกลไก

การรับนิสิต 

 

         หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ เปนหลกัสตูรระดับปริญญาตรี 4 ป ได

กําหนดรับนิสติปละ 30 คน โดยกําหนดคุณสมบัติวาสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายสายสามัญโปรแกรมทีเ่นนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หรือเทยีบเทา หลักสตูรมีระบบ

และกลไกการรับนิสติเพ่ือใหการดําเนินงานดานการรับนิสติมีประสิทธิผลตัง้แตการกําหนด

คุณสมบตัินิสติที่รับเขา เกณฑการคดัเลือก ขั้นตอนการคดัเลือกนิสติและเพ่ือใหไดนิสติมี

คุณสมบตัติรงตามเกณฑที่กําหนด นําไปสูการพัฒนาคุณภาพนิสติจนบรรลุวัตถุประสงคของการ

ผลติบัณฑติที่มีความรูทางดานสถติิ คณิตศาสตร คอมพิวเตอร และวิทยาศาสตร และมี

ความสามารถศึกษา คนควา และวิจัย เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูอยางมีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ ดังแผนผังที ่1 กระบวนการรับนิสิตมีขั้นตอนดังนี ้

   1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประเมินผลการรับนิสติในปการศึกษาทีผ่านมา 

   2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาแผนการรับนิสติตาม มคอ. 2 กําหนดจํานวนนิสติ

รับตรง และระบบกลาง (Admissions)  จากผลการประเมินการรับนิสิตในปที่ผานมา สําหรับ

การรับนิสิตแบบโครงการรับตรง มีการพิจารณาเพ่ือกําหนดคุณสมบตัิทั่วไป คุณสมบตัิเฉพาะของ

ผูมสีิทธิ์สมคัร เกณฑการตดัสินผลคะแนนสอบขอเขยีน เพ่ือเรียกสอบสมัภาษณโดยคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูร โดยประธานหลักสูตรเสนอแตงตัง้กรรมการสอบคดัเลือก 

   3. ประธานหลักสตูรสงขอมูลแผนการรับนิสิตไปยังงานรับนิสติใหมเพ่ือดําเนินการรับสมัคร

นิสติและแตงตัง้กรรมการสอบคดัเลอืก 

   4. หลังจากผานขั้นตอนการรับสมคัรและยื่นคะแนนสอบขอเขยีนของมหาวิทยาลยัแลว  

อาจารยประจําหลักสตูรจะตัดสินผลการสอบขอเขยีน กําหนดจํานวนผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

จากน้ันสัมภาษณโดยอาจารยประจําหลักสตูรที่ประธานหลกัสตูรเสนอแตงตั้งโดยมหาวิทยาลยั 

กอนการสัมภาษณจะมีการประชุมกรรมการเพ่ือชีแ้จงหลกัเกณฑการตดัสินสอบผานสัมภาษณ 

   5. ประชุมตดัสินผลการสอบการรับเขาศึกษาจากคะแนนสอบขอเขยีนและคะแนนสอบ

สัมภาษณ 

   6. หลังจากมหาวิทยาลยัรับรายงานตัวขึ้นทะเบยีนเปนนิสติใหมแลว หลักสตูรจะไดยอดนสิติ

โครงการรับตรงที่มารายงานตัวเพ่ือนํามาประเมินการปรับจํานวนรับในระบบกลาง จากที่กําหนด

ในคร้ังแรกเพ่ือใหไดจํานวนนิสติเตม็แผนรับ 

   7. การรับนิสติในระบบกลาง ประธานหลักสตูรจะเสนอแตงตัง้อาจารยประจําหลักสูตรเพื่อ

เปนกรรมการสอบสมัภาษณไปยังมหาวิทยาลยัเพือ่ทําหนาทีส่อบสัมภาษณและตรวจสอบ

คุณสมบตัผิูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

   8. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรตรวจสอบคุณสมบตัทิั่วไป คุณสมบตัิเฉพาะของผูมีสทิธิ์

สมคัรในระบบกลาง รายวิชาทีย่ื่นคะแนนสอบ 

   9. กรรมการสอบสัมภาษณทําหนาทีส่อบสมัภาษณและตรวจสอบคุณสมบตัผิูมีสิทธิ์เขาศึกษา
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จากรายชื่อทีท่ปอ. ประกาศผานขอเขยีน 

  10. ประชุมตัดสินผลการสอบการรับเขาศึกษาจากคะแนนสอบขอเขยีนและคะแนนสอบ

สัมภาษณ 

  11. ระบบงานรับนิสติใหมทําหนาทีด่ําเนินการรับรายงานตัวขึ้นทะเบยีนเปนนิสติใหม  

  12. อาจารยประจําหลักสตูรประชุมประเมินกระบวนการรับนิสติ และสรุปผลการรับนิสติเพื่อ

เปนแนวทางปรับปรุงกระบวนการรับนิสติ ในปการศึกษาตอไป  

การดําเนินการ

รับนิสิต 

        หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิมีวัตถปุระสงคเพ่ือผลิตบัณฑติใหมีความรูใน

วิชาทางดานสถติ ิคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม  มคีวามสามารถศกึษา 

คนควา และวิจัย เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูอยางมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  แตละป

การศึกษาหลักสตูรไดกําหนดจํานวนรับนิสติตามแผนการรับนิสิตใน มคอ.2 จํานวน 30 คน โดย

ผูสมัครเขาศึกษาตองมคีุณสมบตัิเบื้องตนตรงตามที่กําหนดในมคอ. 2 ของหลักสตูร ที่วาสําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามญัโปรแกรมที่เนนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

หรือเทยีบเทา (B.Sc.Stat_59_3.1_1) และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ  

       ในปการศึกษา 2559 หลักสตูรตัง้เปาหมายวา นิสิตชัน้ปที่ 1 คงอยูมากกวา 70%  การ

รับนิสติไดดําเนินการตามระบบและกลไกดังน้ี 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือศึกษาผลการประเมินและขอเสนอแนะจากผู

ประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสตูร เก่ียวกบัการดําเนินการรับนิสติ  

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรจึงประเมินกระบวนการรับนิสติในปทีผ่านมาเพ่ือปรับปรุงชอง

ทางการรับนิสติเขาศึกษาเพ่ือใหไดนิสิตเต็มตามแผนรับ  ในปการศึกษาทีผ่านมาทางหลักสตูรรับ

นิสติเขาศึกษา 4 โครงการคือ โครงการการรับสมคัรบคุคลเพ่ือสอบคดัเลือกเขาเปนนสิติระดับ

ปริญญาตรี (รับตรง) โครงการสอบคดัเลือกเขาศกึษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง 

(Admissions) อีกสองโครงการเปนความรวมมือระหวางคณะวิทยาศาสตรกับหนวยงานที่

เก่ียวของไดแกโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือขายของคณะวิทยาศาสตร และโครงการ 

“คดัสรรนักเรียนพหุปญญาเลศิโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เขาศกึษาใน

ระดับอุดมศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ” ผลการรับนิสติในป 2558  มีนิสติชั้นปที่ 1  

คงอยูรวมทัง้สิ้น  21 คน มาจากโรงเรียนเครือขาย  1 คน จากโครงการรับตรงทั่วไป 2 คน  และ

จากระบบกลาง 18 คน  
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แผนผังที่ 1 ระบบการรับนิสิต 

ระบบ 

กลไก 

ระยะเวลา/ 

ผูรับผิดชอบ 

 

- ต.ค. 2558/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

 

- ต.ค. 2558/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

 

- มี.ค. 2559/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

- มี.ค. 2559/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

- เม.ย. 2559/ 

มหาวิทยาลัย 

- เม.ย. 2559/ 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

- มิ.ย. 2559/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

- มิ.ย. – ส.ค. 2559/ 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและ

มหาวิทยาลัย 

- ก.ย. 2559/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

- ต.ค. 2559/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 
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การดําเนินการ

รับนิสิต (ตอ) 

        จากการเก็บสถติิหลายปผานมาพบวาไมมีนักเรียนจากโครงการ “คดัสรรนักเรียนพหปุญญา

เลศิฯ สนใจสมัครเขาเรียนสาขาวชิาสถติิ  และนักเรียนจากโรงเรียนเครือขายของคณะวิทยาศาสตร

ก็ใหความสนใจสมคัรเขาเรียนสาขาวชิาสถติินอยมาก สาเหตุอาจเน่ืองมา 

จากนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตฯ สวนใหญเปนนักเรียนทีเ่รียนดีมีโอกาสเลือกสาขาที่ไดรับความ

นิยมจากสถาบันตาง ๆ ซึง่สถติิเปนสาขาที่ไมไดรับความนิยมเม่ือเทยีบกับหลักสตูรวิทยาศาสตร

สุขภาพหรือวิศวกรรมศาสตรเปนตน สําหรับโรงเรียนเครือขายฯ เทาที่สอบถามจากผูอํานวยการ

โรงเรียนเครือขายพบวาทางโรงเรียนเปนเครือขายกับสถาบนั 

การศึกษาตาง ๆ หลายสถาบัน  ทําใหนักเรียนมีโอกาสเลือกสาขาที่ไดรับความนิยมมากกวาสาขา

สถติ ิและทางโรงเรียนเครือขายตองการใหหลักสตูรลดเกณฑ GPAX เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนจาก

โรงเรียนเครือขายที่เรียนออนมสีิทธ์ิสมัครเรียน   สวนโครงการรับตรงทั่วไปมีนักเรียนใหความสนใจ

สมัครเขาศกึษาจํานวนมาก (161 คน) แตผูทีย่ื่นคะแนนสอบขอเขยีนไดคะแนนรวมลําดับตน ๆ 

สละสิทธ์ิการรายตัวเปนนิสติจํานวนมากเชนกัน ทางหลักสตูรจึงแกปญหาโดยเรียกผูเขาสอบ

สัมภาษณกวา 2 เทาของจํานวนรับ (52 คน) เพ่ือหวังวาผูที่ไดคะแนนรวมลําดับถดัมา มีโอกาสได

เขาศึกษา แตปการศกึษา 2558 ก็มีผูมารายตัวและคงอยูเพียง 2 คน เนือ่งมาจากนักเรียนไดสมคัร

สอบหลาย ๆ ที ่และตัดสินใจเลือกสาขา/สถาบันทีต่นเองอยากเรียนมากทีสุ่ด  ทําใหเกิดการสละ

สิทธิ์จํานวนมาก จากผลการประเมินที่ประชุมจึงมมีติไมรับนักเรียนจากโครงการ “คดัสรรนักเรียน

พหุปญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เขาศึกษาในระดบัอดุมศกึษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”  แตยงัจําเปนตองรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือขายของคณะ

วิทยาศาสตรตามบันทึกขอตกลงของคณะวิทยาศาสตรกับโรงเรียนเครือขาย (การประชุมคณะกรรม

บริหารหลักสตูร  คร้ังที่ 6/58) 

            เนื่องจากแตละปมีผูสมคัรจากโครงการรับตรงทั่วไปสละสิทธิ์การรายงานตัวจํานวนมาก  

มหาวิทยาลัยจึงเปดโอกาสใหหลักสูตรพิจารณาการรับนิสิตจากโครงการรับตรงอื่น ๆ ของ

มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมและใหมีการปรับจํานวนรับในระบบกลางในภายหลัง  จากการประเมิน

คุณภาพของนิสิตที่รับเขาศึกษาพบวานสิติไมเต็มตามแผนรับ เนื่องมาจากการสละสิทธิ ์การลาออก

กอนเขาเรียนชั้นปที ่1 และลาออกตนปที ่2 เพื่อเปลีย่นสถานศึกษาไมใชมาจากการพนสภาพนิสิต

แตนิสติที่คงอยูมีคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรลดลงจนเกดิปญหานิสติเรียนไมจบภายใน 4 ป ซ่ึง

หลักสตูรเคยทําเร่ืองไปยังคณะเพื่อขอเพ่ิมนํ้าหนักรายวิชา PAT1 ในระบบกลางเพ่ือใหไดผูเขา

ศึกษาที่มีคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรดกีวาวิชาอ่ืน ๆ แตไมไดรับการอนุมัต ิ 

          คณะกรรมการบริหารหลักสตูรไดพิจารณาการยื่นคะแนนจาก GAT PAT  หรือวิชาสามัญ 

9 วิชา จากการเก็บขอมูลนสิติที่รับจากระบบกลางกวา 5 ป พบวานิสติมปีญหาในการเรียนวิชา

คณิตศาสตรและสถติหิลายคน  หลักสูตรมีความคดิเห็นวาสาเหตุอาจมาจากการกําหนดน้ําหนัก

วิชา PAT1 ในระบบกลางที่ตองใชรวมกันหลายสถาบัน ประกอบกบัการดคูะแนนวิชาสามัญของผูมี

สิทธิ์สอบสัมภาษณปที่ผานมามคีะแนนไมสัมพันธกบั PAT1  และเพ่ือเปนการเปรียบเทยีบกับผูเขา

ศึกษาในระบบกลาง ทางหลักสตูรจึงมีมติใหยื่นคะแนนสอบ GAT PAT  ทั้งน้ีการกําหนดนํ้าหนัก



 หนา 15 

คะแนนสอบไดพิจารณาจากนํ้าหนักคะแนน GAT PAT ในระบบกลางและยดึวตัถปุระสงคของการ

ผลติบัณฑติ ในการสมคัรโครงการรับตรงทั่วไปทางหลักสตูรจึงกําหนดน้ําหนักวชิาคณิตศาสตร 

PAT1 เปน 70% เพ่ือใหไดนิสติที่มคีุณภาพสงูขึ้นกวาปทีผ่านมา และคาดวาจะไดนิสติรับตรงทั่วไป

เพ่ิมขึ้นกวาปที่ผานมา เพราะนักเรียนที่ตั้งใจเขาศึกษาหลักสตูรสถติิจริง ๆ จะสมัครสอบแบบรับ

ตรง และจากสถติกิารสละสิทธิ์จํานวนมากของผูสมัครแบบรับตรงทางหลักสตูรสามารถปรับจํานวน

รับในระบบกลางในภายหลงัเพ่ือรับสมัครผูสมัครที่พลาดหวงัจากโครงการรับตรงตางๆ หรือผูที่

ตองการเปลีย่นสถานศึกษา ที่ประชุมจึงมีมติใหรับตรงทั่วไป 70%  รับในระบบกลาง 30%  และไม

นับโควตานักเรียนจากโรงเรียนเครือขายของคณะวิทยาศาสตรในแผนการรับ   

            สวนการรับนิสติหลังระบบกลาง ทางหลักสตูรเคยรับนิสติกลุมน้ีเขาศึกษาแตจาก

การศึกษาผลการประเมินการเรียนของนิสติที่รับหลังระบบกลาง และเก็บขอมูลนิสติกลุมนี้จนจบ

การศึกษาพบวา นสิติหลายคนมีพ้ืนฐานความรูเดมิไมเพยีงพอ ไมไดตัง้ใจเขาศกึษาอยางแทจริง 

ไมใหความรวมมือในการเรียนการสอนทําใหมีปญหาการเรียนในวิชาเอก และสงผลใหไมจบตาม

แผนการเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสตูรจึงมีมติไมรับนิสติหลังระบบกลาง 

             จากผลการประเมินโดยภาพรวม  ในปการศึกษา 2559  จึงรับนิสติ 3 ชองทาง ไดแก

โครงการโรงเรียนเครือขายของคณะวิทยาศาสตร โครงการรับตรงทั่วไป และระบบกลาง 

              ในการรับนิสติแตละชองทางคณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการประชุมพิจารณา

วิธีการ เกณฑตดัสิน คุณสมบตัิทั่วไปและคุณสมบตัเิฉพาะของผูสมัคร และเงื่อนไขการรับที่ชดัเจน 

ในขั้นตอนการสมัภาษณมีการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูรใหเปนกรรมการสอบสมัภาษณ 

           การรับนิสติรอบแรกเปนโครงการรับตรงทั่วไปของมหาวิทยาลยั  คุณสมบตัิทั่วไปเปนไป

ตามมตทิี่ประชุมของมหาวิทยาลยั สวนคุณสมบตัิเฉพาะและนํ้าหนักคะแนนสอบขอเขยีนเปนไป

ตามมตทิี่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร โดยหลกัสตูรสถติคิํานึงถึงคุณลกัษณะบัณฑติที่

พึงประสงคจึงใหน้ําหนักวิชาคณิตศาสตรมากกวาวิชาความถนัดทั่วไปและวิชาวิทยาศาสตร (PAT1 

70%, PAT2 20% และ GAT 10%) และนําสงคุณสมบตัเิฉพาะเสนอไปยังมหาวิทยาลยั ผลของ

การใหนํ้าหนักวิชาสอบคณิตศาสตร PAT1 มากกวา GAT และ PAT2 ทําใหนักเรียนที่มสีิทธิส์อบ

สัมภาษณมคีะแนน PAT1 สูงเรียงตามลําดบัคะแนนรวมจากมากไปนอยตามที่หลักสตูรตองการ 

สวนการรับนิสติโครงการเครือขายของคณะวิทยาศาสตรใหยื่นคะแนนสอบ GAT PAT เพ่ือ

เปรียบเทยีบคุณภาพของนักเรียนเครือขายกับโครงการอ่ืน ๆ และหลักสตูรไดกําหนด

คุณสมบตัิเฉพาะของผูสมัครเหมอืนปทีผ่านมาคือกําหนดคาระดับขั้นต่ําของ GPAX วิชา

คณิตศาสตร และวิชาวิทยาศาสตร  ใหยื่นคะแนนสอบ GAT PAT1 และ PAT2 และไดกําหนด

เกณฑขั้นต่ําวิชา PAT1 รอยละ 25 เพราะนักเรียนทีม่ีสทิธ์ิสมัครสอบตองเปนนักเรียนทีผ่าน

คุณสมบตัิทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะและโรงเรียนสงรายชื่อมาเทาน้ัน  

          การรับนิสิตรอบที่สองรับจากระบบกลางโดยหลักสตูรจะมีการปรับปรุงจํานวนรับเพ่ือใหมี

นิสติเต็มตามแผนรับ สําหรับคุณสมบตัิเฉพาะและคุณสมบตัทิั่วไปของผูสมัครระบบกลางไดเสนอ

ตอมหาวิทยาลยัและเปนไปตามมติทีป่ระชุมอธิการบดแีหงประเทศไทย  ในการรับนิสติรอบสองจะ
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ทําการสอบสัมภาษณผูมีสิทธิส์อบจากรายชื่อผูผานขอเขยีนที่มหาวิทยาลัยจัดสงมาโดยอาจารย

ประจําหลักสตูรทุกคน  และกรรมการสอบสัมภาษณใหคะแนนสอบสัมภาษณตามเกณฑทีต่กลงกัน

กอนการสอบสัมภาษณจากน้ันสงรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณใหมหาวิทยาลยัดําเนินการตอไป     

การประเมิน

กระบวนการรับ

นิสิต  

        หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิต ิมีการประเมินกระบวนการรับนิสิต ในป

การศึกษา 2559 ดงัน้ี  

       1. ผลการประเมินคุณสมบตัิผูเขาศกึษาวาตองเปนไปตามที่กําหนด พบวานิสติทั้งรับตรงและ

ระบบกลางมีคุณสมบตัผิูเขาศึกษาตรงตามทีกํ่าหนดในมคอ.2 และตรงตามประกาศรับสมคัร 

       2. ผลประเมินการรับนิสิตพบวานิสติชั้นปที่ 1 คงอยูมากกวา 70% บรรลุเปาหมาย  

เน่ืองจากนิสติรายงานตัวทัง้หมด 35 คน คงอยู 25 คน คิดเปน 71.43% จากการเก็บขอมูลพบวา

การรับตรงทั่วไปมีผูไมรายงานตัวเปนนิสติ และบางสวนลาออกจากการเปนนิสิตหลังรายงานตัว 

เม่ือเพ่ิมจํานวนรับในระบบกลางมีผูสละสิทธ์ิการสอบสัมภาษณหรือมีผูสละสิทธิ์การรายงานตัวหรือ

ลาออกตนปการศึกษา จากการเก็บขอมูลผูทีข่อลาออกพบวาสอบไดสถาบันอื่น/สาขาอ่ืนที่สนใจ

มากกวา   

      3. จากการปรับเกณฑการยื่นคะแนนสอบในการรับตรงทั่วไปและเพ่ิมกิจกรรมการปรับพ้ืนฐาน

เพ่ือเตรียมความพรอมทางการเรียน   นสิติที่รับในป 2559 มีผลการเรียนในระดับปานกลางขึ้นไป 

ไมมีผูใดมเีกรดเฉลีย่ต่ํากวา 2.00 และไมมีผูใดสอบตกวิชาหลักไดแก คณิตศาสตร สถติิ และ

คอมพิวเตอร ตามที่หลักสูตรไดวางเปาหมายวา นิสติควรมีความรูพ้ืนฐานดขีึ้นและสามารถเรียน

ตามแผนการเรียนที่วางไว                

      4. ในปการศึกษา 2559 การทีห่ลักสตูรกําหนดแผนรับ 30 คน โดยกําหนดสดัสวนการรับนิสติ

แบบรับตรงทั่วไป 70% และระบบกลาง 30%  เหมาะสมแลว เน่ืองจากการรับตรงทั่วไปจะไดนิสติ

ที่ตัง้ใจเขามาศึกษาและมีคะแนนวชิา PAT1 ไมต่ํามากนัก รวมทั้งมหาวิทยาลยัเปดโอกาสให

หลักสตูรปรับปรุงจํานวนรับนิสติจากระบบกลางในภายหลงั 

         ในการรับนิสติปการศึกษา 2559   สงผลดังนี ้

         (1) เกณฑการรับนิสติที่มหาวิทยาลยัและสมาคมอธกิารบดแีหงประเทศไทย (สอท) 

ประกาศรับ สะทอนคุณภาพของนิสติที่เหมาะสมกับหลกัสตูรที่เปดสอน และสอดคลองกับระดบั

ของหลักสตูร ประเภทหลกัสตูร ปรัชญา วิสยัทัศนของสถาบนัและหลักสตูร ผลลัพธการเรียนรูที่

กําหนดในหลักสตูร  เนื่องจากหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิตองใชความรูความ

เขาใจทางวิทยาศาสตรเปนพ้ืนฐานจึงประกาศรับนักเรียนสายวิทยาศาสตร- คณิตศาสตรเขาศกึษา 

แตในปจจุบันนักเรียนสายน้ีใหความนิยมกับการเลือกเรียนสายวิชาชีพและเลือกสถาบันที่ไดรับ

ความนิยมมากกวา  ทําใหกลุมเปาหมายมีผลการเรียนในระดับปานกลาง แตอยางไรก็ตามหลักสตูร

สถติสิามารถผลติบัณฑติกลุมน้ีไดในระดับด ีสามารถสําเร็จการศึกษาและมีงานทําในอัตราที่สงู 

(มากกวา 80%) 

        (2) เกณฑที่ใชในการคดัเลือกนิสติ กระบวนการรับนิสติ และเคร่ืองมือหรือขอมูลที่ใชในการ

คดัเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนิสิตที่สมัครเขาเรียน
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เน่ืองจากคะแนนสอบไดจากขอสอบมาตรฐานของสทศ และการรับนิสิตดําเนินการโดย

มหาวิทยาลัย และทปอ จากกระบวนการรับนิสิตที่มีมาตรฐานทําใหนิสิตที่รับเขาศึกษาในหลักสูตร

มีคุณสมบตั ิและศกัยภาพในการเรียนจนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด  ผูเขาศึกษามี

คุณสมบตัขิั้นตนทั้งความรูพ้ืนฐาน และ/หรือประสบการณทีจํ่าเปนตอการเรียนในหลกัสตูร ใฝรู ใฝ

เรียน มคีวามพรอมดานสขุภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ เน่ืองจากเปนนิสติเต็มเวลาและ

สวนใหญครอบครัวสามารถรับภาระคาเลาเรียนได     

การปรับปรุง

กระบวนการรับ

นิสิต 

         1. ในปการศึกษา 2559  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรไดพิจารณาปรับปรุงคุณสมบตัิของ

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาจากโรงเรียนเครือขายของคณะวิทยาศาสตร และจากโครงการรับตรงทั่วไปในดาน

คะแนนสอบขอเขยีนของมศว เปนการยื่นคะแนน GAT/PAT   โดยยดึวัตถปุระสงคของการผลติ

บัณฑิต จึงกําหนดนํ้าหนักวชิาคณิตศาสตรสูงกวาวิชาอืน่ ๆ เพ่ือใหนิสติสามารถเรียนวิชา

คณิตศาสตรและสถติิไดตามแผนการเรียน หลกัสตูรไดกําหนดน้ําหนัก PAT1 70%  GAT 10% 

และ PAT2 20%  เฉพาะโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือขายฯ ไดกําหนดเกณฑขั้นต่ําวิชา 

PAT1 รอยละ 25 เน่ืองจากนักเรียนเครือขายจะไดรับการพิจารณาเปนนิสิตตามรายชื่อที่ทาง

โรงเรียนสงมาซึ่งไมมีการแขงขันและที่ผานมาทางโรงเรียนไดสงนักเรียนที่มีผลการสอบวิชา PAT1 

ต่ํามาก (B.Sc.Stat.59_3.1_2 และ B.Sc.Stat.59_3.1_3) 

        2. อาจารยและนิสติในหลักสตูรทําการประชาสัมพันธหลักสตูรใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

6 โดยรวมจัดกิจกรรม SWU OPEN HOUSE ของคณะและมหาวิทยาลยั (B.Sc.Stat.59_3.1_4) 

        3. อาจารยประจําหลักสตูรเขารวมโครงการบริการวิชาการ : โครงการเปดโลกวิทยาศาสตรสู

การพัฒนาชุมชน จังหวดัสระแกวอยางยั่งยืนคร้ังที ่3 เพื่อเพ่ิมการประชาสัมพันธหลักสตูรและเห็น

ประโยชนของสาขาสถิติโดยการนําเสนอบทความวิจัยเก่ียวกับการทํางานของผูที่จบสาขาสถติิ  

และรวมจัดคายกิจกรรมวิชาการเก่ียวกับความนาจะเปนกับหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

คณิตศาสตร (B.Sc.Stat_59_3.1_5)  

        4. จากกระบวนการรับนิสิตหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ แบบรับตรงทัง้ 2 

โครงการ พบวามีนักเรียนสนใจสมัครเขาเรียนแบบรับตรงทัว่ไปประมาณ 8 เทาของแผนรับ แตทุก

ปที่ผานมาปรากฎวาผูเขาสอบสัมภาษณสละสิทธิ์เน่ืองจากสอบตดิมหาวิทยาลยัอ่ืนที่นักเรียนสนใจ

มากกวา  ทางหลกัสตูรจึงเรียกสอบสัมภาษณสองเทาเพื่อใหผูสมัครทีม่ีคะแนนสอบขอเขยีนต่ํามี

โอกาสไดรับรายงานตัวจากการที่ผูสมัครคนอื่น ๆ ที่มีคะแนนสูงกวาสละสิทธ์ิ ซ่ึงในป 2559 มีนิสติ

จากโครงการรับตรงทั่วไปคงอยูเพ่ิมขึ้นแตไมเต็มตามจํานวนรับ คณะกรรมการ  จึงมตเิพิ่มจํานวน

รับในระบบกลางจากแผนเดมิ 9 คน เปน 30 คน (B.Sc.Stat_59_3.1_6 และ การประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คร้ังที ่4/59) เพ่ือใหจํานวนนิสติรวมเปนไปตามแผนรับ 30 คน  

      5. ผลการประเมินพบวาจํานวนนิสิตในปการศึกษา 2559 โดยภาพรวมมีจํานวนนสิติรายงาน

ตัวเต็มแผนรับและมีนิสติเพ่ิมขึ้นตามที่หลักสตูรวางแผน การประชาสัมพันธหลักสตูรผานโครงการ 

SWU OPEN HOUSE  ผานโครงการบริการวิชาการ และจากศษิยเกา ทําใหมีจํานวนนิสติหลัง

รายงานตัวทุกโครงการ เปนดงันี้ (B.Sc.Stat_59_3.1_7) 



 หนา 18 

โครงการ 
ประกาศ

รับ (คน) 

จํานวนนิสิต(คน) ผลการประเมิน

แผนรับนิสิต รายงานตัว คงอยู 

โครงการการรับสมัครบุคคล

เพื่อสอบคัดเลือกเขาเปน

นิสิตระดับปรญิญาตรี     

(รับตรงทั่วไป) 

 

21 

 

9 

 

8 

มากกวาป 

การศึกษา 2558 

 (2 คน) 

โครงการรับนักเรียนจาก

โรงเรียนเครือขายของคณะ

วิทยาศาสตร 

 

10 

 

1 

 

1 

เทาป 2558   

(1 คน) 

โครงการสอบคัดเลือกเขา

ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ในระบบกลาง(Admissions)  

 

30 

 

25 

 

16 

นอยกวาป

การศึกษา 2558 

(18 คน) 

รวม 61 35 25 เต็มตามแผนรับ 

30 คน 

  

ผลการปรับปรุง

กระบวนการรับ

นิสิต 

       1. จํานวนนิสติในปการศกึษา 2559 โดยภาพรวมมีจํานวนนิสิตคงอยูเพ่ิมขึ้นตามทีห่ลักสตูร

วางแผนไว (มากกวา 70%) สวนหนึง่อาจมาจากการกําหนดน้ําหนักสอบขอเขยีนวชิาคณิตศาสตร

มากกวาวิชาอ่ืน ในการยื่นคะแนนสอบรับตรงทั่วไปผูสมคัรตองประเมินตนเองกอนสมัครเรียนสาขา

สถติิวาจะสามารถเรียนจนจบหลักสตูรหรือไม  

      2. นิสติชั้นปที ่1 มีเกรดเฉลีย่มากกวา 2.00 ทุกคน ไมสอบตกรายวิชาใด ๆ  
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- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

ระบบและกลไก

การเตรียมความ

พรอมกอนเขา

ศึกษา 

 

         หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ มีระบบการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

เพ่ือมุงหวังใหนิสติมีความรูพื้นฐานที่จําเปนตอการเรียนในหลักสตูร มีความพรอมดานสขุภาพ

กายและจิต มีความพรอมทางการเรียนเพ่ือใหสามารถเรียนไดจนสําเร็จการศึกษา และอัตราการ

ลาออกกลางคันนอย 

         ในการเตรียมความพรอมหลักสตูรไดจัดกิจกรรมเสริมจากคณะวิทยาศาสตร และ

มหาวิทยาลยัตามระบบและกลไกเร่ืองการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ดงัแผนผังที่ 2 ระบบ

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรศึกษาผลการประเมินการเตรียมความพรอมกอนเขาศกึษาใน

ปการศึกษาทีผ่านมาเพ่ือปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาและ

ระหวางศึกษาเพ่ือใหนิสติสามารถเรียนไดจนจบการศึกษาภายใน 4 ป 

   2. หลังจากผูมีสทิธิ์เขาศกึษารายงานตัวเปนนิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมติที่

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะใหลดขั้นตอนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา โดยให

มหาวิทยาลยั และคณะ เปนผูรับผดิชอบดําเนินการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาเร่ืองการใช

ชีวิตในมหาวิทยาลยัแกนิสติทุกหลักสตูร เพื่อใหทุกคนเขาใจเร่ืองการเรียน การใชชีวิตใน

มหาวิทยาลยั การใชสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในมหาวทิยาลยัและคณะ   

   3. คณะวิทยาศาสตรจัดโครงการเตรียมความพรอมดานความรูพ้ืนฐานที่จําเปนตอการเรียน

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

   4.ภาควชิาคณิตศาสตรจัดโครงการเตรียมความพรอมดานความรูพื้นฐานที่จําเปนตอการเรียน

วิชาคณิตศาสตร 

   5. หลักสูตรจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมดานความรูพ้ืนฐานที่จําเปนตอการเรียนสถติ ิ

   6. กอนเปดภาคเรียนในตนปการศึกษานิสิตจะพบอาจารยทีป่รึกษาเพ่ือรับฟงการชีแ้จง

เก่ียวกับหลกัสตูรและแผนการเรียน ระบบการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล และการ

ลงทะเบยีนเรียน การเพ่ิมถอนรายวชิาที่มหาวิทยาลยัลงทะเบียนตามแผนการเรียนใหนิสติชั้นปที่ 

1–2  ทุกคน   

การดําเนินงาน

การเตรียมความ

พรอมกอนเขา

ศึกษา 

   1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรศึกษาผลการประเมินการเตรียมความพรอมกอนเขาศกึษาใน

ปการศึกษาทีผ่านมาพบวาหลักสตูรตองตัง้เปาหมายในการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอม

กอนเขาศกึษา และจากผลการเรียนของนิสิตใหม  ปการศกึษาทีผ่านมานสิิตแรกรับมพ้ืีนความรู

ออนจึงเกิดปญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร สถติิ และคอมพิวเตอร ทางหลักสตูรจึงปรับปรุง

การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมกอนเขาศกึษาและระหวางศกึษาเพ่ือใหนิสติสามารถเรียน

ไดจนจบการศึกษาภายใน 4 ป โดยปูพ้ืนฐานวชิาคณิตศาสตร สถิต ิและคอมพิวเตอร กอนเปด

ภาคเรียนโดยวางเปาหมายวา นิสติลาออกกลางคันจํานวนนอย นิสติถอนรายวิชาจํานวนนอย

หรือสอบตกนอย โดยกําหนดตัวชี้วัดเปน สิ้นปการศกึษา 2559 นิสติใหมมีอตัราคงอยูมากกวา 

70%  นิสติสามารถเรียนตามแผนการเรียนที่วางไวมากกวา 75%   



 หนา 20 

    การดําเนินงานการเตรียมความพรอมกอนเขาศกึษาในปการศึกษา 2559 มีกิจกรรมที่สําคัญ

สรุปไดดงัน้ี 

   1. การเตรียมความพรอมโดยสาขาวิชาสถิต ิ

        1.1  สาขาวชิาสถติิ มีการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมเพ่ือใหนสิิตใหมมีความรู

พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร สถติ ิและคอมพิวเตอร กอนเปดภาคการศกึษา  โดยมีวัตถปุระสงคดงัน้ี 

           (1) เพ่ือใหนิสติสามารถทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตรและสถติิไดอยางรวดเร็วโดยใชเคร่ือง

คํานวณเชงิกราฟ  TI-Nspire CX CAS ชี้ใหเห็นความสําคัญของความรูพ้ืนฐานตาง ๆ ทาง

คณิตศาสตรและสถติ ิ 

          (2) เพื่อใหนสิติสามารถเขาใจภาษา C เบื้องตน และเตรียมพรอมการเรียนคอมพิวเตอร

ในหลักสตูร 

           ในการจัดกิจกรรมหลกัสูตรสถติิไดเชิญ อ.ดร.สายณัห โสธะโร ผูเชีย่วชาญดานการใช

เคร่ืองคํานวณเชิงกราฟ  TI-Nspire CX CAS มาสอนสรุปเนือ้หาที่นักเรียนเคยเรียนมา ซ่ึงนสิติ

จะเห็นผลการคํานวณจากเคร่ืองคํานวณเชงิกราฟเพ่ือตรวจสอบความถูกตองจากการคํานวณ

ดวยมือ  เห็นความสําคญัของความรูพ้ืนฐานและสญัลักษณตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและสถติ ิที่

ตองใชในระดับการศึกษาทีสู่งขึ้น สวนวิชาคอมพิวเตอรทางหลักสตูรไดใหนิสติรุนพ่ีมาสอน

หลักการเขยีนภาษา C เบื้องตน เพ่ือใหนิสติสามารถเขาใจภาษา C เบื้องตน และเตรียมพรอม

การเรียนคอมพิวเตอรในหลักสตูร (B.Sc.Stat_59_3.1_8)    

       1.2  หลักสตูรรวมกับภาควิชาคณิตศาสตรจัดโครงการปฐมนิเทศนิสติชั้นปที่ 1 เพ่ือใหนิสิต

ไดทราบถึงปรัชญา ปณิธาน และวัตถปุระสงคของภาควชิาคณิตศาสตร ในการจัดการเรียนการ

สอนรวมทั้งทัง้กิจกรรมดานตาง ๆ ในการพัฒนานิสติทัง้ดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 

บุคลิกภาพและสขุภาพ ตลอดจนการปรับตัวของนสิิตเพ่ือใหสามารถอยูในสังคมอยางมคีวามสุข 

(B.Sc.Stat_59_3.1_9) 

       1.3  อาจารยที่ปรึกษาอธิบายเก่ียวกับหลกัสตูร แผนการเรียน ทุนการศึกษาและการทํา

กิจกรรม เพื่อใหนสิติเขาใจระบบการเรียนและการสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ป 

      1.4 นิสติสาขาวิชาสถติิจัดกิจกรรมแรกพบเอกสถติ ิเพือ่สรางความอบอุนใหกับนิสติใหม ใน

ความควบคุมของอาจารยประจําหลักสตูร (B.Sc.Stat_59_3.1_10) 

 

 

 

 

 

 



 หนา 21 

แผนผังที่ 2 ระบบการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  

ระบบ 

กลไก 

ระยะเวลา/ 

ผูรับผิดชอบ 

 

- มิ.ย. – ส.ค. 2559/

ภาควิชาคณิตศาสตร               

คณะวิทยาศาสตร            

และมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ส.ค. 2559 และ 

ม.ค. 2560/ อาจารย

ที่ปรึกษา 

 

- ส.ค. 2559 และ 

ม.ค. 2560/ อาจารย

ที่ปรึกษาและ

มหาวิทยาลัย 

 

 

 



 หนา 22 

การดําเนิน งาน

การเตรียมความ

พร อ มก อน เข า

ศึกษา (ตอ) 

     2. การเตรียมความพรอมโดยคณะวทิยาศาสตร 

          2.1 คณะวิทยาศาสตรโดยความรวมมือของภาควิชาคณิตศาสตร ฟสิกส เคมแีละ

ชีววิทยา มกีารจัดกิจกรรมเพ่ือใหนิสติใหมมีความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

ภาษาอังกฤษ  

             ในชวงกอนเปดภาคเรียนภาคตน คณะวิทยาศาสตรจัดโครงการปรับพื้นฐานวิทย-

คณิต-อังกฤษ สําหรับนิสิตใหมเพ่ือปรับพ้ืนฐานนิสติใหมทุกหลักสตูร และสาขาวิชาคณิตศาสตร 

ที่รวมจัดโครงการเตรียมความพรอมดานวชิาการของนิสติชัน้ปที่ 1 มกีารประเมินการเรียนรูของ

นิสติใหมกอน-หลังปรับพ้ืนฐาน (B.Sc.Stat_59_3.1_11)  

         2.2 คณะวิทยาศาสตรจัดปฐมนิเทศนิสติชั้นปที่ 1  ในสวนของอาจารยทีป่รึกษาและนิสิต

รุนพ่ีไดรวมกันแนะแนวการศกึษา ทุนการศึกษา การทํากิจกรรม และการใชชีวิตในมหาวิทยาลยั

ตลอดเวลาที่นิสติมีปญหาหรือตองการคําแนะนํา(B.Sc.Stat_59_3.1_12) 

    3. การเตรียมความพรอมโดยมหาวทิยาลยั  

       มหาวิทยาลยัจัดกิจกรรมเพ่ือใหนิสติใหมมีความพรอมในการใชชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลยัอยาง

มีความสุข และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมกอนเปดภาคการศึกษา

ตน ปการศึกษา 2559 ดงัตอไปน้ี 

       3.1 กิจกรรมเพ่ือสังคมที่ปลูกฝงและเนนย้ําเร่ืองแรงบนัดาลใจใหนสิติใหมทุกคน โดยจัด

คายสรางแรงบันดาลใจกิจกรรมเพื่อสงัคมใหนองใหม มศว ประจําปการศึกษา 2559  ซึง่คายนี้

จะทําใหนองใหมไดเรียนรูเปาหมายของมหาวิทยาลยัเพ่ือรับใชสงัคม ที่วิทยาลยัโพธิวิชชาลยั 

จังหวัดสระแกว  เพื่อใหนิสติมีจิตสํานึกสาธารณะ จัดโดยกองกิจการนิสติ และฝายบริการ

วิชาการแกสังคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (B.Sc.Stat_59_3.1_13) 

      3.2 เพื่อใหนสิติไดรับความรูเกีย่วกับการเรียน การใชชวีิตในมหาวิทยาลยัและเพ่ือเสริมสราง

นิสติ มศว ใหมีอัตลักษณ 9 ประการ ไดแก 1.ใฝรูตลอดชีวิต 2.คดิเปน ทําเปน 3.หนักเอาเบาสู 

4.รูกาลเทศะ 5.เปยมจิตสํานึกสาธารณะ 6. มีทักษะสื่อสาร  7. ออนนอมถอมตน 8.งามดวย

บุคลิก 9.พรอมดวยศาสตรและศลิป  มหาวิทยาลยัใหนสิติใหมทุกคนเขารวมโครงการปฐมนิเทศ 

ตอนรับนิสติใหมและคายเสริมสรางอัตลักษณนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 

2559 โดยมีอาจารยในสาขาวิชาสถติิมีสวนรวมกับกองกิจการนิสิตของมหาวิทยาลยัในการ

ปฐมนิเทศนิสติใหม มีพิธตีักบาตร ผูกเนคไท อบรมคุณธรรมจริยธรรม เร่ืองบัณฑติไทยไมโกง พิธี

บายศรีสูขวัญ มีการทํากิจกรรมฐานเพ่ือเสริมสรางนิสติ มศว ใหมีอัตลักษณ 9 ประการ 

(B.Sc.Stat_59_3.1_14)       

การประเมินการ

เตรียมความ

พรอมกอนเขา

ศึกษา 

 

        คณะกรรมการบริหารหลักสตูรไดประเมินระบบการเตรียมความพรอมกอนเขาศกึษาในป

การศึกษา 2559  พยวากิจกรรมที่คณะหรือมหาวิทยาลยัจัด นิสติหลกัสตูรสถติิเขารวมกิจกรรม

ภาคบังคบัครบ ผลการประเมินพบวาบรรลุวัตถุประสงค นิสติสามารถใชชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลยั

ไดอยางมีความสขุ ไมมีปญหาความเครียด ไมมีการรองเรียนเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมของนิสติ 

นิสติสามารถเพ่ิม-ลดการลงทะเบยีนได   



 หนา 23 

        ในสวนกิจกรรมการเตรียมความพรอมของสาขาวชิาสถติิที่มีการปรับปรุงจากป 2558   มี

เปาหมายใหนสิติมคีวามพรอมในการเรียนหลักสตูรสถติิจนสาํเร็จการศึกษาภายใน 4 ป 

สาขาวชิาสถติิไดจัดอบรมเน้ือหาคณิตศาสตรและสถติิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช

เคร่ืองคํานวณเชิงกราฟ TI-Nspire CX CAS และอบรมหลักการภาษา C เบื้องตน ใหกับนิสติใหม

กอนเปดภาคการศกึษาตน เพ่ือใหนิสติปรับตัวใหพรอมและเห็นแนวทางการเรียนคณิตศาสตร 

สถติ ิและคอมพิวเตอร ในหลักสตูร ผลการประเมินพบวาไมมีนิสติสอบตกวิชาคณิตศาสตร สถติิ

และคอมพิวเตอร 

       จากผลการประเมินกระบวนการโดยรวมพบวาการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของ

นิสิตหลักสูตรสถิติในปการศึกษา 2559 บรรลุเปาหมายที่วางไว นิสิตสามารถใชชีวิตในร้ัว

มหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุข ไมมีการรองเรียนเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต  นิสิตสวน

ใหญสามารถเรียนตามแผนการเรียนที่หลักสูตรวางไว 

การปรับปรุงการ

ดําเนินงานการ

เตรียมความ

พรอมกอนเขา

ศึกษา  

 

 

 

 

         ในปการศกึษา 2559  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดปรับปรุงการเตรียมความพรอม

กอนเขาศกึษาใหกับนิสติใหมสาขาวิชาสถติิใหดขีึ้นดังน้ี 

         (1) กําหนดเปาหมายของการจัดกิจกรรมใหชดัเจนขึน้ 

         (2) อบรมความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถติิโดยใชเคร่ืองคํานวณเชงิกราฟ กอนเปด

ภาคการศึกษาตนเพ่ือใหนิสติปรับตัวสําหรับการศกึษาหลักสตูรสถติิในชั้นปที ่1 

         (3) อบรมหลกัการภาษา C เบื้องตนเพื่อใหนิสติเตรียมตัวกับการเรียนคอมพิวเตอรในชั้น

ปที่ 1 

         (4) ตอนกลางภาคการศึกษาปลายจัดอบรมความรูพ้ืนฐานทางสถติิอกีคร้ังหนึ่งเพ่ือเนนย้ํา

ความสําคญัของสัญลักษณพ้ืนฐานทางสถติิ โดยอาจารยที่ปรึกษาไดสอนการคํานวณสถติพิรรณา

จากประชากรและตัวอยางโดยใชฟงกชันทางสถิตแิละคณิตศาสตรของเคร่ืองคํานวณ CASIO เพื่อ

ทบทวนความรูในระดับมัธยมศกึษาตอนปลายและเน้ือหาสถติิทีก่ําลังศกึษาอยู ผลการประเมิน

พบวากอนสอนการใชฟงกชันในเคร่ืองคํานวณ นิสติบางคนไมรูจักสัญลกัษณ ไมสามารถแยก

ความแตกตางระหวางประชากรและตัวอยาง หลังการสอนนิสติเขาใจความแตกตางระหวาง

คาพารามิเตอรและคาสถติิ (B.Sc.Stat_59_3.1_15) 

        (5)  จากการพูดคยุกบันิสติในที่ปรึกษา หลกัสตูรจึงใหนิสติรุนพีต่ิววิชาคณิตศาสตร ผลการ

ประเมินพบวานิสติใหความสนใจเขารับการติวมากกวา 80% (B.Sc.Stat_59_3.1_16) 

ผลการประเมิน

การปรับปรุงการ

ดําเนินงานการ

เตรียมความ

พรอมกอนเขา

ศึกษา ในป

การศึกษา 2559 

       ผลการประเมินการปรับปรุงการดําเนินงานการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ในป

การศึกษา 2559 บรรลุเปาหมายการดําเนินงานทีต่ั้งไว กลาวคือปลายปการศึกษา 2559 ไมมี

นิสติชั้นปที ่1 ลาออกหลังจากเขาศึกษา (อัตราคงอยู 100%)  นิสติใหมทุกคนที่เขารวมทุก

กิจกรรม/โครงการภาคบังคบั สามารถนําความรูพ้ืนฐานที่ไดจากการเขารวมกิจกรรม/โครงการ

อบรมมาตอยอดการศึกษาในชั้นปที่ 1 และนิสิตสามารถเรียนไดตามแผนการเรียนทีกํ่าหนดไว 

76%  กลาวคือนิสติสามารถปรับตัวใหเขากับการเรียนวชิาคณิตศาสตร สถติิ และคอมพิวเตอรได

ดขีึ้น ไมมีนิสติสอบตกในรายวิชาคณิตศาสตร สถติิ และคอมพิวเตอร ยกเวนมีนิสติถอนรายวชิา 
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CP111  6 คน ตามคําแนะนําของอาจารยผูสอนเน่ืองจากทาํคะแนนเก็บภาษา C ไมถึง 50% 

กลัววาจะไดเกรด E  

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Stat_59_3.1_1 คุณสมบตัขิองผูที่เขาศกึษาและแผนการรับนิสติตาม มคอ. 2  

B.Sc.Stat_59_3.1_2 ระเบียบการสอบคดัเลือกเขาเปนนิสติระดับปริญญาตรี(รับตรง) ประจําปการศึกษา 

2559 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

B.Sc.Stat_59_3.1_3 ระเบียบการสอบคดัเลือกเขาเปนนิสติระดับปริญญาตรี(รับตรง) ประจําปการศึกษา 

2559 โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือขายของคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

B.Sc.Stat_59_3.1_4 โครงการ SWU OPEN HOUSE  สาขาวิชาสถติิ ภาควิชาคณิตศาสตร คณะ

วิทยาศาสตร 11-12 พฤศจิกายน 2559 

B.Sc.Stat_59_3.1_5 โครงการเปดโลกวิทยาศาสตรสูการพัฒนาชมุชน จังหวัดสระแกวอยางยั่งยืนคร้ังที่ 3 

B.Sc.Stat_59_3.1_6 ระเบียบการคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจําปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.1_7 สรุปจํานวนนิสติระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.1_8 กิจกรรมเตรียมความพรอมนิสติสถติิ วันที ่29 กรกฎาคม 2559 

B.Sc.Stat_59_3.1_9 การปฐมนิเทศนิสิตใหม ปการศึกษา 2559 วันที ่31 สิงหาคม 2559  ภาควิชาคณิตศาสตร 

B.Sc.Stat_59_3.1_10 โครงการแรกพบเอกสถติิ  

B.Sc.Stat_59_3.1_11 โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนิสติชั้นปที ่1 -5  สิงหาคม 2559 

B.Sc.Stat_59_3.1_12 โครงการปฐมนิเทศนิสติชั้นปที ่1 คณะวิทยาศาสตร วันที่ 17 สงิหาคม 2559 

B.Sc.Stat_59_3.1_13 คายสรางแรงบันดาลใจกิจกรรมเพือ่สงัคม 

B.Sc.Stat_59_3.1_14 โครงการปฐมนิเทศ ตอนรับนิสติใหมและคายเสริมสรางอัตลกัษณนิสติ มหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2559 วันที ่8-11 สงิหาคม 2559 

B.Sc.Stat_59_3.1_15 อบรมการใชฟงกชันทางสถติแิละคณิตศาสตรของเคร่ืองคํานวณ CASIO ของนิสิตหลกัสตูร 

วท.บ. สถติ ิชั้นปที่ 1 

B.Sc.Stat_59_3.1_16 โครงการ MATH CLINIC 
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การสงเสริมและพัฒนานิสิต  (ตัวบงช้ีที่ 3.2) 

- การควบคุมดูแลการใหคําปรกึษาวชิาการและแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี   

ระบบและกลไก

การใหคําปรึกษา

วิชาการและแนะ

แนวแกนิสิต 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกับหลกัสูตรอ่ืน ๆ ในภาควชิาคณิตศาสตรวางระบบ

และกลไกการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี ดังแผนผงัที ่3 ระบบการให

คําปรึกษาวิชาการ ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาการเปนอาจารยทีป่รึกษาของอาจารยประจํา

หลักสตูรโดยดูจํานวนนิสิตตออาจารย และเสนอแตงตัง้อาจารยที่ปรึกษาไปยังภาควิชา และ

ภาควชิาสงขอมลูไปตามลําดับชั้นเพ่ือใหมหาวิทยาลยัมีคําสั่งแตงตัง้อาจารยทีป่รึกษา 

   2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรกําหนดระบบอาจารยทีป่รึกษา ชวงเวลาการเขาพบของนิสติ 

และการใหคําปรึกษาลอตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

   3. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรกําหนดกรอบใหอาจารยทีป่รึกษาควบคุมดแูลการให

คําปรึกษาวิชาการ แนะนําการลงทะเบยีนโดยคํานึงถึงความตองการ ความสนใจและศักยภาพ

นิสติ และแนะแนวแกนิสติในทีป่รึกษา รวมทั้งใหความชวยเหลือนสิติทีมี่ปญหาทางการเรียนหรือ

อ่ืน ๆ  

   4. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรสรางแผนการจัดการความเสี่ยงดานนิสติ 

   5. กําหนดใหนิสติสามารถรองเรียนผาน email, LINE หรือ ผานอาจารยที่ปรึกษา อาจารย

ผูสอน หรือ บน e-survey ของคณะวิทยาศาสตร และเสนอใหอาจารยประจําหลักสตูร จัดการ

ขอรองเรียน 

   6. ปลายปการศึกษาใหนิสิตประเมินอาจารยที่ปรึกษาดวยแบบประเมินของภาควิชา ประเมิน

อาจารยผูสอนดวยแบบประเมิน ปค.003 และ ปค.004 

   7. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประเมินระบบการใหคําปรึกษา อาจารยผูสอน และการ

จัดการขอรองเรียน 

   8. ปรับปรุงแกไขการทํางานของอาจารยทีป่รึกษา 
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แผนผังที่ 3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการ 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผูรับผิดชอบ 

 

- ตนปการศึกษา/

มหาวิทยาลัย 

 

- ตลอดปการศึกษา/ 

อาจารยที่ปรึกษาและ

มหาวิทยาลัย 

 

- ตลอดปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- ปลายปการศึกษา/ปลาย

ภาคเรียน/ อาจารยประจํา

หลักสูตร 

 

- ปลายปการศึกษา/ 

อาจารยที่ปรึกษาและ

อาจารยผูสอน 
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การดําเนินงาน

การใหคําปรึกษา

วิชาการและแนะ

แนวแกนิสิต 

          หลักสตูรมีระบบการควบคุมดแูลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสติเพ่ือให

นิสติในหลักสตูรสามารถเรียนไดอยางมีความสขุ มีจิตสํานึกสาธารณะและสําเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด   ในปการศกึษา 2559 หลักสตูรกําหนดตัวชี้วัดวานิสติในหลักสตูรสามารถ

เรียนไดอยางมีความสขุ มีจิตสํานึกสาธารณะ นิสิตคงอยูสําเร็จการศึกษาภายใน 4 ป มากกวา 

95%  โดยมีการควบคุมดแูลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิต และการบริหาร

จัดการความเสี่ยงดงัน้ี   

       1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาการเปนอาจารยที่ปรึกษาของอาจารยประจํา

หลักสตูรโดยดูการทําหนาทีข่องอาจารยทีป่รึกษาวิชาการ การแนะแนวการใชชีวติแกนิสติ 

จํานวนนิสิตตออาจารย และการดแูลนิสติในทีป่รึกษาตอเนือ่งจนจบหลักสตูร ในการแตงตั้ง

อาจารยที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรจะเสนอชื่ออาจารยประจําหลักสตูรเพ่ือแตงตัง้

อาจารยที่ปรึกษาชั้นปละ 1 คน โดยอาจารยที่ปรึกษาคนหนึง่ ๆ จะดแูลนิสติในที่ปรึกษาไมเกิน 

35 คน ตั้งแตแรกเขาจนจบการศึกษา และเสนอแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูรที่ไมมีนิสติในป

การศึกษาใหมเปนอาจารยที่ปรึกษาชั้นปที ่1 ไปยังคณะวิทยาศาสตรและมหาวิทยาลยั  เพ่ือให

มหาวิทยาลยัมคีําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา  

       2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร กําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาแตละคนกําหนดชวงเวลา

การเขาพบของนสิติและการใหคําปรึกษาแกนิสติในทีป่รึกษาตามปฏทิินการศึกษาของ

มหาวิทยาลยั และกําหนดบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหนิสติในทีป่รึกษาไดทํากิจกรรม 

ตาง ๆ เพ่ิมเตมิดังนี ้  

       (1) อาจารยที่ปรึกษาชั้นปที ่1 ถงึชั้นปที ่4 ดแูลกิจกรรมภาคบังคับของมหาวิทยาลยั ดแูล

แผนการเรียน การเพ่ิม ถอนรายวิชา ของนิสติในที่ปรึกษา ดูแลเร่ืองทุนการศึกษา แนะแนวการ

ใชชีวิตแกนิสติ ควบคุมการทําสัมมนาและโครงงานของนิสติชั้นปที ่4 

       (2) อาจารยที่ปรึกษาชั้นปที ่3 ดแูลเร่ืองการฝกงานของนิสติ 

       (3) ในปการศกึษา 2560 ใหอาจารยประจําหลักสตูรทีไ่ดรับแตงตั้งเมื่อปการศกึษาที่ผานมา

เปนอาจารยที่ปรึกษาชั้นปที ่1 คูกับประธานหลักสตูรเพ่ือใหประะธานหลักสตูรเปนพ่ีเลีย้งและ

สอนงานอาจารยที่ปรึกษาใหมเพ่ือชีแ้จงรายละเอยีดเก่ียวกับหลักสตูร แผนการเรียน และขอควร

ระวังตาง ๆ  

      3.  เพ่ือใหอาจารยที่ปรึกษาปฏิบตังิานไดอยางมปีระสิทธิภาพ กอนเปดภาคการศึกษาตน 

มหาวิทยาลยัจะจัดอบรมการเปนอาจารยทีป่รึกษาวชิาการ การดแูลนิสติที่มีปญหาตาง ๆ การ

ดแูลการทํากิจกรรมของนิสติในภาพรวม มหาวิทยาลยัไดแจกคูมือการเรียนระดบัปริญญาตรี ที่มี

รายละเอียดคําสัง่แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ปฏทิินการศกึษาและรายละเอียดตาง ๆ เกีย่วกับการ

เรียนการสอน (B.Sc.Stat_59_3.2_1) คูมอือาจารยทีป่รึกษาและอาจารยผูสอน 

(B.Sc.Stat_59_3.2_2) และปฏิทินวิชาการ (B.Sc.Stat_59_3.2_3)  

     4. หลักสตูรมีนโยบายใหอาจารยทีป่รึกษาอํานวยความสะดวกใหนิสิตทีต่องการคําปรึกษา

แบบเรงดวนโดยเปดโอกาสใหนสิติในทีป่รึกษาตดิตอไดหลายชองทาง เชน เขาพบตามเวลาใน



 หนา 28 

ตารางนดัพบทีต่ดิหนาหองทํางาน หรือกอน-หลังเวลาเรียน ปรึกษาผาน Line , Facebook , 

email หรือทางโทรศัพท  

    5. เพ่ือใหการเรียนของนิสติสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน อาจารยที่ปรึกษาจะให

คําแนะนําการลงทะเบยีนเรียนโดยอธบิายแผนการเรียน แนะนําวิชาเลือกทีเ่ปดเรียนใหกับนิสติ

ตามความตองการ ความสนใจและศักยภาพของนิสติ ในชวงเวลากอนเปดภาคเรียนตามแผนการ

ใหคําปรึกษา (B.Sc.Stat_59_3.2_4 และ B.Sc.Stat_59_3.2_5) 

    6. เพ่ือใหการเรียนของนิสติทีม่ีปญหาสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน อาจารยที่ปรึกษาแต

ละชั้นปจะแบงปนขอมลูนิสติในที่ปรึกษา เชน ลักษณะนิสิต จุดแข็งและจุดออน ของนิสติที่ตอง

ใหความเอาใจใสเปนพิเศษ 

    7. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการประชุมรวมกันเพือ่พิจารณาการบริหารจัดการความ

เสีย่งดานนสิติทีมี่ผลการเรียนต่ํา ความเสีย่งที่จะออกกลางคนั หรือสําเร็จการศึกษาหลัง 4 ป ที่

หลักสตูรไดจัดทําแผนบริหารความเสีย่งดานนิสติ (B.Sc.Stat_59_3.2_6) 

    8. นําผลการประเมินความเสีย่งที่เกดิขึ้นจะเกิดจากนิสติไมจบการศึกษาตามหลักสตูรภายใน 

4 ป มาปรับปรุงวิธีการปองกันความเสีย่งที่นิสติจะไมสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

    9. ในการดแูลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสติของอาจารยทีป่รึกษา เพ่ือให

นิสติสําเร็จการศึกษาภายใน 4 ป เม่ือนิสติมีปญหาทางวิชาการ อาจารยที่ปรึกษาจะพูดคยุกับ

นิสติ และอาจารยผูสอน เพื่อทําการแกปญหาในเบื้องตน และตดิตามผลการแกปญหาไปจนใกล

สอบปลายภาค ถาเห็นวานิสติเรียนไมไดจริง ๆ อาจารยที่ปรึกษาจะแนะนําใหนิสติถอนรายวชิาที่

คดิวาจะสอบไมผาน ในกรณีที่อาจารยไดขอมูลวามีนิสติขาดเรียนตดิตอกัน อาจารยทีป่รึกษาจะ

สอบถามเพ่ือน ๆ เพ่ือหาขอมูลประกอบการพูดคยุกบันิสติ และแกปญหาในเบื้องตน 

  10. อาจารยที่ปรึกษาสํารวจนิสิตที่ไมเรียนตามแผนมาพิจารณาการจัดตารางสอนและปรับ

แผนการเรียนของนิสติเพ่ือใหนิสติสําเร็จการศึกษาภายใน 4 ป 

การประเมินผล

การใหคําปรึกษา 

และแนะแนวแก

นิสิตและการ

จัดการความ

เสี่ยงดานนิสิต 

 

           ในเดือนพฤษภาคม 2559 ภาควิชาจัดทําแบบประเมินออนไลนการใหคําปรึกษาและ

แนะแนวการใชชีวิตแกนิสติโดยผานระบบอาจารยที่ปรึกษาแกนสิติทุกชั้นป ผลการประเมินความ

พึงพอใจมีรายละเอียดดังนี ้

หัวขอ 
คาเฉลีย่ 

ของความพึงพอใจ 

  -ไดรับความเอาใจใสและมนุษยสมัพันธทีด่ีจากอาจารย 

     ทีป่รึกษา 
4.19 

  -ไดรับขอมูลและคําปรึกษาเกีย่วกับการศึกษา 

     ทุนการศึกษา การศึกษาตอจากอาจารยทีป่รึกษา 
3.81 

  -มีการใหคําปรึกษาในดานการใชชีวิตที่เหมาะสมจน 

     สามารถแกไขปญหา(ถามี) ไดสําเร็จ 
3.81 
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 - มีการจัดเวลาหรือชองทางในการเขาพบอาจารยที ่

    ปรึกษาอยางเหมาะสมเชน โทรศัพท E-mail, 

     Website, Facebook, LINE และอื่นๆ  

4.25 

รวม          4.02 

        1.จากผลการประเมินพบวาคาเฉลีย่ของความพึงพอใจรวมอยูในระดับมากขึ้นไป 

(B.Sc.Stat_59_3.2_7) 

      2. จากการประชุมหลักสตูรเร่ืองการใหคําปรึกษานิสติ ผลการประชุมพบวาอาจารยที่

ปรึกษาใหคําแนะนําดแูลแกปญหานิสติที่มปีญหาการเรียนรายบคุคลและแนะนํานิสติทีมี่ปญหา

การเงินจนสามารถยื่นกู กยศ หรือขอทุนการศึกษาอื่น ๆ ไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด 

(B.Sc.Stat_59_3.2_8) 

      3. จากการบริหารจัดการความเสีย่ง เพื่อใหนสิติคงอยูสําเร็จการศึกษาภายใน 4 ป มากกวา 

95%  อาจารยที่ปรึกษาจะดูแลแผนการเรียนของนสิติทีมี่ปญหาอยางใกลชิด การประชาสัมพันธ

ทุนการศึกษาใหนสิติทีมี่ปญหาการเงิน การปรับตารางสอนและปรับแผนการเรียน เพ่ือใหนิสติ

เรียนจบภายใน  4 ป ผลการบริหารความเสีย่งสิ้นปการศึกษา2559 เปนดังน้ี 

ชั้นปที ่ เกรดเฉลีย่

สะสม 

สภาพรอ

พินิจ  (คน) 

ถอน/ไมผาน

วิชาบังคับ

(คน) 

ถอน/ไมผานวิชา

บังคับ (วิชา) 

1 ≥2.00 - 6 2 

2 ≥2.00 1 2 3 

3 ≥2.00 - 3 4 

4 ≥2.00 - - - 

≥5 ≥1.97 1 1 2 

         จากการบริหารความเสีย่ง ดวยการปรับตารางสอน การปรับแผนการเรียน และการติว

วิชาบังคับ ทําใหในปการศึกษา 2559 นิสติคงอยูชั้นปที่ 4  ทุกคนสําเร็จการศึกษา คดิเปน 

100%  ซึง่มีคาสงูขึ้นเมือ่เทยีบกับนิสติคงอยูชั้นปท ี4  ในปการศึกษา 2558  ที่สําเร็จการศึกษา

คดิเปน 94.12% (ไมจบ 1 คน จากทั้งหมด 17 คน)  มีนิสติตกคางสําเร็จการศึกษา 1 คน  

อีก 1 คน ที่ไมจบเน่ืองจากขาดเรียนบอยดวยปญหาสขุภาพ เรียนตามเพ่ือนไมทันจนทําใหตอง

ถอนหลายรายวิชา สวนนิสติชั้นปที่ 1-3 มีผลการเรียนในระดับที่นาพอใจ มีสภาพรอพินิจเพียง  

1 คน 

         จากผลการประเมินการใหคําปรึกษาแกนิสติและการจัดการความเสีย่งดานนิสติโดย
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ภาพรวมพบวาอาจารยทีป่รึกษาทุกคนทําหนาที่อยางด ีหลักสตูรสามารถควบคุมความเสีย่งได 

นิสติมีปญหาการเงินลดลงจากการไดรับทุนการศกึษาจากแหลงตาง ๆ นิสติมปีญหาการเรียน

ลดลงและนิสติคงอยูชั้นปสุดทายจบการศึกษาได 100%  ตามเปาหมายที่วางไว 

การปรับปรุงการ

ใหคําปรึกษา

วิชาการและแนะ

แนวแกนิสิต 

      สําหรับปการศึกษา 2559 ที่นิสติคงอยูชั้นปที ่4 จบการศึกษาทุกคน  ทางหลักสตูร

มอบหมายใหประธานหลักสตูรซึ่งทําหนาที่จัดตารางสอน จัดเก็บขอมูลเพ่ือการพัฒนานิสติและ

ปรับแผนการเรียนเพ่ือใหนิสติสําเร็จการศึกษาภายใน 4 ป 

       จากผลการประเมินการใหคําปรึกษาและบริการขอมูลขาวสารแกนิสติอาจารยที่ปรึกษานํา

ผลมาปรับปรุงการตดิตอสื่อสารกับนิสติทางสังคมออนไลนหรือทางโทรศพัท  หรือประสานงาน

แทนนิสติ ในกรณีที่อาจารยมีขอมูลของนสิติเชน ทุนเรียนดสีําหรับนิสติที่ทางคณะแจกเปน

ทุนการศึกษา หรือทุนมลูนิธิ ดร. แถบ ที่ใหกับนิสิตที่มผีลการเรียนสงูสดุ อาจารยทีป่รึกษาจะดึง

ขอมูลจากระบบ SUPREME ไดทันที นอกจากน้ีอาจารยประจําหลักสตูรทุกคนสามารถ

ตดิตอสื่อสารกบันิสติไดทางสงัคมออนไลน  อาจารยทีป่รึกษามีขอมูลนิสิตที่มปีญหาการเงินเพ่ือ

สนับสนุนการขอทุน หรือชวยแนะนํางานพิเศษ  หรือถามีปญหาทางวิชาการอาจารยผูสอนจะ

สอนแกนิสติที่ตองการเพ่ิมเติม หรืออาจารยทีป่รึกษาจะหาเพ่ือน ๆ ชวยติววิชาการให ในกรณีที่

ทุนการศึกษาไมพอแจกกับนิสติ  อาจารยบางทานจะแบงเบาภาระของนิสติโดยบริจาคเงิน

ทุนการศึกษา สําหรับกรณีที่นิสติมปีญหาทางการเรียนอาจารยที่ปรึกษา ไดดแูลอยางใกลชิดโดย

อาศยัสื่อสงัคมออนไลนและประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรถงึปญหานิสิตเพ่ือชวยประคอง

ใหนิสติสามารถเรียนจนจบหลักสตูรเปนระยะ ๆ 

       นอกจากน้ีทางหลกัสูตรไดสรางกลุมไลนที่สมาชกิประกอบดวยอาจารย ศษิยเกา และศษิย

ปจจุบัน เพ่ือการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ เชนการรับสมัครงาน ตองการนิสิตทํางานพิเศษ 

ฝกงาน ทุนการศึกษา อาจารยหรือศิษยเกาจะสงขอความประชาสัมพันธในกลุมทันท ี

ผลการปรับปรุง

การใหคําปรึกษา

วิชาการและแนะ

แนวแกนิสิต 

       ปการศกึษา 2559  นิสติคงอยูชั้นปที ่4 จบการศึกษาทุกคน  และนิสติทุกชั้นปไมมีปญหา

การเรียนยกเวนนิสติชั้นปที ่2 อยูในสภาพรอพินิจเพยีงรายเดียว 
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- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ระบบและกลไกการ

พัฒนาศักยภาพ

ของนิสิตและการ

เสริมสรางทักษะ

การเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

 

        ในการพัฒนาศักยภาพของนิสติและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรคํานึงถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 จึง

กําหนดนโยบาย เปาหมาย จุดหมายและแผนการดําเนินการพัฒนาศกัยภาพนิสติและ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  ตัง้แตการปรับปรุงหลักสตูรเปน มคอ.2 ตาม

กรอบมาตรฐาน TQF  และมีขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมเพ่ือใหนิสติมีทักษะในการคิดขั้นสูง 

ทักษะในการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะดานสารสนเทศและการ

สื่อสารรวม  ควบคูกับเน้ือหาในวิชาตางๆ ในหลักสตูร ดังน้ี 

         1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรศึกษาวัตถปุระสงคของกิจกรรมที่มหาวิทยาลยั คณะ

วิทยาศาสตรและภาควิชาคณิตศาสตร จัดเปนประจําทุกปวากิจกรรมตาง ๆ พัฒนาศักยภาพ

ของนิสิตและเสริมสรางทกัษะดานใด 

         2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาวามีรายวิชาใดที่พัฒนาศักยภาพของนิสติ

และเสริมสรางทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

         3. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนสิติและ

การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมเติม โดยใหนิสติและอาจารยมสีวนรวมใน

กิจกรรม/โครงการ มีการวางแผนกิจกรรม/โครงการและดําเนินงานตามแผนที่วางไว จากนั้นมี

การประเมินกิจกรรม และรายงานผลการทํากิจกรรม/โครงการ ตออาจารยประจําหลักสตูร

เพ่ือใหอาจารยประจําหลักสตูรนําผลที่ไดไปปรับปรุงกิจกรรมในปถดัไป 

        4. ประเมินศักยภาพของนิสติและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่21 จาก

การประเมินคุณลักษณะพึงประสงคของนสิติ 

การดําเนินงานการ

พัฒนาศักยภาพ

ของนิสิตและการ

เสริมสรางทักษะ

การเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

 

          คณะกรรมการบริหารหลักสตูรไดพิจารณาการพัฒนาศักยภาพของนิสติและการ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตั้งแตการปรับปรุงหลักสูตรเปน มคอ.2 ตามกรอบ

มาตรฐาน TQF  โดยปรับปรุงหลักสตูรใหมีหนวยกิตรวมลดลงในลกัษณะกระชับ ชางคดิ  

สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลติงานอยางสรางสรรค และบูรณาการความรู สารสนเทศโดย

เนนแนวคดิหลัก เรียนรูผานการทําโครงงาน สมัมนา การทํางานเปนทีม มีอาจารยทีป่รึกษา

โครงงาน สัมมนา เปนพ่ีเลีย้งใหขอเสนอแนะ และสงเสริมกจิกรรมดานอื่น ๆ  

         ผลการดําเนินงานการพัฒนาศกัยภาพของนิสติและการเสริมสรางทกัษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 มีขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมและการเสริมสรางทักษะในรายวิชาตาง ๆ ในการ

เรียนการสอน เพ่ือใหนิสติมทีักษะในการคิดขั้นสูง ทักษะในการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะ

ชีวิตและการทํางาน ทกัษะดานสารสนเทศและการสื่อสารรวม  ควบคูกับเน้ือหาในวิชาตาง ๆ 

ในหลักสตูร  ในปการศกึษา 2559  สรุปไดดังน้ี 

        1. กจิกรรมทีจ่ัดโดยหลักสูตรสถิต ิ

           1.1  หลักสตูรสถติิจัดสรรงบประมาณใหแกนิสติทางดานการเรียนการสอน ICT และ

สันทนาการ เปนตน เพ่ือใหนิสติมีทกัษะในการคดิขั้นสงู ทักษะในการเรียนรูและนวัตกรรม 
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ทักษะชีวติและการทํางาน ทักษะดานสารสนเทศและการสื่อสาร  

           1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการคดัเลือกอาจารยพิเศษ ทีมี่ความรู

ความสามารถในศาสตรน้ัน ๆ เพื่อใหนิสติมีทักษะในการเรียนรูและนวัตกรรมจากผูมี

ประสบการณตรง เชน หลักสตูรเชิญอาจารยพเิศษที่มีประสบการณทางดานการเงินมาสอน

คณิตศาสตรการเงิน เพ่ือใหนิสติสามารถประยุกตเน้ือหากับตลาดเงิน ตลาดทุน  และเชิญ

ผูเชีย่วชาญทางดานประกันชีวิตมาสอนคณิตศาสตรประกันชีวิต เพ่ือใหนิสติเขาใจวิธีการคิดเบีย้

ประกันและสามารถเลอืกวิธีการประกันชีวิตทีเ่หมาะสมเปนตน (B.Sc.Stat_59_3.2_9)  

           1.3 หลกัสตูรสถติิจัดกิจกรรมการพัฒนานิสติทีช่วยเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 เชน ICT literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, 

life skill, career skills ดงัน้ี 

               (1) หลกัสตูรไดเปดสอนวิชาบังคับเชนวิชาชีวสถติิเปนเพ่ือบูรณาการองคความรู

ทางสถติแิละวิทยาศาสตรสขุภาพ เปดสอนวิชาคณิตศาสตรผสมกับการเขยีนโปรแกรม

คอมพิวเตอรเพ่ือประมวลผลทางคณิตศาสตร ใหนิสติเรียนวิชาคอมพิวเตอรเปนวิชาบังคับ เพ่ือ

เพ่ิมทกัษะ ICT  และเพ่ิมวิชาบังคับภาษาอังกฤษเพ่ือพฒันะทักษะสื่อสารรวม 

               (2) หลกัสตูรใหนสิติลงทะเบยีนวิชาฝกงานเพ่ือเพ่ิมทักษะทางอาชีพและทักษะดาน

สารสนเทศและการสื่อสารรวม  เชน การเรียนรูการทํางานจริงผานการฝกงาน โดยเนนย้ําวา

นิสติตองมีอตัลักษณ 9 ประการจึงจะประสบความสําเร็จในการทํางาน ผลการประเมินของ

หนวยงานที่รับฝกงานมีความพึงพอใจนิสติในระดับมาก แตนิสติตองฝกฝนการใช Excel ให

มากขึ้น 

              (3) หลักสตูรสถติมิีรายวิชาโครงงานสถติเิปนวิชาบังคับเพื่อพัฒนาทักษะในการคดิ

ขั้นสงู ทักษะในการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะชีวติและการทํางาน ทักษะดานสารสนเทศและ

การสื่อสารรวม  หลักสตูรใหนิสติทําโครงงานเปนกลุมเพื่อฝกการทํางานเปนทีม เร่ิมตัง้แตหา

หัวขอ ฝกการเก็บขอมูลภาคสนาม การคนควาขอมูลโดยใชความรูดาน ICT  จนเสร็จสิ้น

กระบวนการวิจัย ฝกเขยีนบทคดัยอเปนภาษาองักฤษภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา

โครงงานและนําเสนอโครงงานทุกกลุมตอกรรมการสอบ จากน้ันนิสติทุกกลุมเผยแพรโดย

นําเสนอโครงงานแบบโปสเตอร และกรรมการเลือกนสิติ 3 กลุมไปนําเสนอแบบปากเปลา 

ใหแกอาจารย นิสติ และผูสนใจทีค่ณะวิทยาศาสตร (B.Sc.Stat_59_3.2_10) 

             (4) เพ่ือใหนิสติเห็นแนวทางการพัฒนาทักษะในการคิดขั้นสูง ทักษะในการเรียนรู

และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทํางาน ทกัษะดานสารสนเทศและการสื่อสารรวม หลักสูตร

สถติิไดเชญิ วิทยากรดานกรมธรรมประกันชีวิต ศษิยเกาจากสํานักงานสถติิแหงชาตแิละบริษทั

ประกันชีวิตมาใหความรู ประสบการณในการทํางานจริงทั้งภาครัฐและเอกชน แนวทางการ

เรียน การศึกษาตอ เพ่ือใหนิสติปรับตัวในการเรียนหลักสูตรสถติแิละเห็นแนวทางการทํางาน

และการศกึษาตอแกนิสติชั้นปที่ 2-4 (B.Sc.Stat_59_3.2_11) 
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แผนผังที่ 4 ระบบการพัฒนาศักยภาพของนิสิต 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผูรับผิดชอบ 

 

- ก.ค. 2559/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

 

 

- ตลอดปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- ตลอดปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- ตลอดปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- ส้ินสุดกิจกรรม/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

 

- ปลายปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- ปลายปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 
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การดําเนินงานการ

พัฒนาศักยภาพ

ของนิสิตและการ

เสริมสรางทักษะ

การเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

(ตอ)  

 

              (5) หลักสตูรอนุญาติใหนิสติลาเรียนเพื่อเขาคายนักประกันวินาศภยัที่จัดโดยสมาคม

ประกันวินาศภยัเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรูและนวัตกรรม ทกัษะชีวติและการทํางาน ทักษะ

ดานสารสนเทศและการสื่อสารรวมซึ่งเปนโครงการทีต่องมีการคัดเลือกนิสติที่มคีุณสมบตัิ

เหมาะสมเขารวมโครงการ (B.Sc.Stat_59_3.2_12) 

              (6) หลักสตูรใหนิสติเขารวมจัดฐานโครงการบริการวิชาการแกสงัคมที่โรงเรียน

วัฒนานคร จังหวัดสระแกว เพ่ือพัมนาทักษะการทํางาน ทกัษะการเปนผูนํา และทักษะดาน

การสื่อสารรวม (B.Sc.Stat_59_3.2_13) 

        1.4 หลักสตูรไดจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเปนทุนการศึกษาเพ่ือชวยเหลอืนิสติทีมี่

โอกาสทางการศกึษาจํากัด จํานวน 4 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท และมีอาจารยในหลัก 

สตูรมีจิตศรัทธาบริจาคเงินทุนการศกึษาแกนิสติทีป่ระพฤตดิแีตขาดแคลนทุนทรัพย และชวย

ประสานระหวางคณะกับนิสติเพ่ือขอทุนการศึกษาจากแหลงทุนภายนอก 

(B.Sc.Stat_59_3.2_14) 

    2. กจิกรรมที่จัดโดยคณะหรือมหาวิทยาลัย 

        2.1 ปลายปการศกึษา นิสติเขารวมโครงการปจฉิมนิเทศนิสติของคณะ เพ่ือเปนการ

เตรียมความพรอมใหนิสติชั้นปที่ 4 ซ่ึงจะจบการศึกษาไปเปนบัณฑิตทีด่ตีอไปในอนาคต โดย

คณะไดเชิญศษิยเกาและบริษัทรับสมัครงานมาบรรยายดานเทคนคิในการสมัครงาน การ

สัมภาษณงาน วิธีการเสริมสรางบคุลิกภาพ การใชชีวิตในการทํางาน รวมทั้งการเตรียมตัวเพ่ือ

การศึกษาตอและการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในการอยูรวมกันในสังคม 

(B.Sc.Stat_59_3.2_15) 

      2.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกําหนดหลักสตูรกิจกรรม 3 กลุมกิจกรรม ใหเปนสวน

หนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะการสื่อสาร

รวม  ซ่ึงนิสติตองปฏิบตัิกิจกรรมรวมทั้งสิ้นไมนอยกวา 8 กิจกรรม ที่สงผลตอการพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสตูร เชนปฐมนิเทศ คายเสริมสรางอัตลักษณ พิธีไหวครู คาย

พัฒนานิสติ กิจกรรมพัฒนาบคุลิกภาพ เปนตน (B.Sc.Stat_59_3.2_16) 

      2.3 เพ่ือเปนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเพ่ือ

เสริมสรางสขุภาพรางกายและจิตใจของนิสติใหเขมแข็ง ใหแกนิสติ คณะวิทยาศาสตรไดจัด

กิจกรรมไหวครู กีฬา Science Games คร้ังที ่16 ประจําปการศึกษา 2559  การแขงขัน

ประกวดรองเพลงลูกทุงของนิสิตชั้นปที ่1 ในโครงการสบืสานตํานานเพลงไทยลูกทุง ของคณะ

วิทยาศาสตร (B.Sc.Stat_59_3.2_17)  

  3. กิจกรรมทีจ่ัดโดยนิสิตเพ่ือพัฒนาตนเองโดยการสนับสนุนของหลักสูตร 

         (1) นิสติชั้นป 1– 4  มีจิตอาสาเขารวมงานทีแ่สดงความเปนพลเมืองดเีชนเปน

อาสาสมัครของสภากาชาดไทย เปนตน  (B.Sc.Stat_59_3.2_18) 

         (2) นิสิตชั้นปที่ 2 จัดกิจกรรมรับนองใหมโดย แนะนําการเรียน การใชชีวิตใน

มหาวิทยาลยั และรับผดิชอบการแขงขันกีฬาระหวางภาควิชา 
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         (3) นิสติชั้นปที่ 1 จัดกิจกรรมไหวครู  SWU OPEN HOUSE และรับผดิชอบกีฬา

ระหวางภาควิชา 

การประเมินการจัด

กิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพนิสิต 

       ระหวางปการศึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสตูรประเมินกระบวนการจัดกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพนิสิต  ผลการประเมินจํานวนและประเภทกิจกรรมที่เปนขอบังคบัของ

มหาวิทยาลยัในการจบการศึกษาพบวานิสติที่สําเร็จการศึกษาทํากิจกรรมครบตามขอบังคบั แต

หลักสตูรสถติคิวรเสริมกิจกรรมการติววิชาแคลคลูัสกอนสอบเพื่อพัฒนาทักษะความรู ความ

เขาใจ เพ่ือลดการถอนรายวิชาหรือสอบตกลดลง การใหอานบทความภาษาองักฤษเพ่ือเพ่ิมพูน

ทักษะทางภาษาอังกฤษ และจัดกิจกรรมการใหความรูโดยศษิยเกาเพ่ือใหนิสติเห็นแนวทางการ

เรียนและการทํางานที่จําเปนตองใชทกัษะการคดิขั้นสงู สารสนเทศและการสื่อสารรวม   

การปรับปรุงการ

จัดกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพนิสิต 

จากการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต ในภาคเรียนที ่2 ป 

การศึกษา 2559 ทางหลักสตูรจึงปรับปรุงการจัดกิจกรรมเสริมทางดานวิชาการเพ่ิมเติม ดังน้ี  

1. จัดติววิชา MA116 กอนสอบกลางภาคและปลายภาคโดยนสิติรุนพ่ี เพ่ือใหนิสติเขาใจ

เน้ือหา ทําแบบฝกหดัไดสอบผาน สามารถสําเร็จการศึกษาภายใน 4 ป  

2. เพ่ือฝกทักษะดานการสื่อสารในรายวิชาสมการถดถอย อาจารยผูสอนใหนสิติคนควา

งานวิจัยเก่ียวกบัการถดถอยที่เปนภาษาอังกฤษ มาอาน ทําความเขาใจและเขยีนรายงานและ

รายวิชาสมัมนาใหนสิติคนควางานวิจัยทีเ่กีย่วกับสถติิที่เปนภาษาอังกฤษ มาอาน ทําความ

เขาใจ เขยีนรายงานและนําเสนอรายงานตอกรรมการสอบ สวนวิชาโครงงานใหนสิติฝกเขยีน

บทคดัยอเปนภาษาองักฤษ 

3. เชญิศษิยเกาและวิทยากรจากบริษัทประกันชีวิตมาใหความรูเร่ืองการเรียนสาขาสถติิกับ

การทํางานยคุไทยแลนด 4.0  

ผลการปรับปรุง

การจัดกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพ

นิสิต 

   1.  นิสติทีล่งทะเบยีนวชิา MA116 สอบผานทุกคน    

   2.  นิสติเห็นแนวทางการเลือกวชิาเรียนและเห็นความสําคัญของวิชาสถติแิละคอมพิวเตอร

สําหรับการทํางานยคุไทยแลนด 4.0   

   3.  นิสติคงอยูชั้นปที่ 1 ตั้งแตตนปการศึกษา  จนถงึปลายปการศึกษา 2559 ลงทะเบยีน

เรียนทกุคน 

   4.  บริษัทเอกชนสนใจนิสติสาขาวิชาสถติ ิขอเขามาประชาสัมพันธรับนิสติฝกงาน

(B.Sc.Stat_59_3.2_19) 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Stat_59_3.2_1 คูมือการเรียนระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.2_2 คูมืออาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน ปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.2_3 ปฏิทินวชิาการ ปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.2_4 คูมือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.2_5 ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.2_6 แผนการบริหารความเสีย่งดานนสิติ 

B.Sc.Stat_59_3.2_7 ผลการประเมินการจัดบริการใหคําปรึกษาและบริการขอมลูขาวสารแกนิสติ 

B.Sc.Stat_59_3.2_8 ทุนมูลนิธินิวัติ ไกรฤกษ 

B.Sc.Stat_59_3.2_9 บันทึกขอความ เร่ืองขออนุมตัิเชิญอาจารยพเิศษ 

B.Sc.Stat_59_3.2_10 โครงการนําเสนอผลงานของนิสติ คณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.2_11 การศึกษาสาขาสถติิยคุไทยแลนด 4.0 

B.Sc.Stat_59_3.2_12 คายประกันวินาศภยัรุนเยาว คร้ังที่ 5  

B.Sc.Stat_59_3.2_13 โครงการเปดโลกวิทยาศาสตรสูการพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแกวอยางยัง่ยืน คร้ังที ่3 

B.Sc.Stat_59_3.2_14 ทุนการศึกษาของภาควิชา ทุนการศึกษาของอาจารยประจําหลักสตูร 

B.Sc.Stat_59_3.2_15 โครงการปจฉิมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.2_16 ประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเร่ืองการเขารวมกิจกรรมตามหลักสตูร 

B.Sc.Stat_59_3.2_17 โครงการสืบสานตํานานเพลงไทยลกูทุง วันที ่26 เม.ย. 2560 

B.Sc.Stat_59_3.2_18 นิสติจิตอาสา 

B.Sc.Stat_59_3.2_19 โครงการรับนักศึกษาฝกงาน ปการศึกษา 2559 
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ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบงช้ีที่ 3.3) 

ขอมูลนิสิต  

ป

การศกึษา

ที่รับเขา  

จํานวน

รับเขา 

จํานวนนิสิตคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา 
รอยละ

การคงอยู 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

2554 32 32 31 31 30 5 1 93.75 

2555 21 - 21 19 18 17 1 85.71 

2556 28 - - 28 21 18 18 64.29 

2557 24 - - - 24 19 19 79.17 

2558 23 - - - - 21 17 - 

2559 35      25 - 

อัตราการคงอยู    =        จํานวนนิสิตชั้นปที ่3 

                                   จํานวนนิสิตรับเขา (ช้ันปที่ 1) 
 

รายการหลักฐานอางอิง ขอมูลนิสิตที่ดูแลชั้นปที ่1 – 5 (B.Sc.Stat_59_3.3_1)  

*การรายงานแนวโนมผลการดําเนินงานตองรายงาน  ≥ 3 ชุดขอมูล 

 

ปจจยัทีมี่ผลกระทบตอจํานวนนิสิต  

1. จํานวนนักเรียนสละสิทธิ์การเขาสอบสัมภาษณจํานวนมาก เน่ืองมาจากสอบตดิสถาบันอ่ืน หรือ 

    เลอืกสาขาสถติติามคะแนนสอบ แตไมสนใจศกึษาในหลกัสูตรน้ีอยางแทจริง  

2. ระหวางปการศึกษานิสติลาออก เพ่ือไปเรียนสาขาอ่ืนหรือที่สถาบันอ่ืน 

3. นิสิตรายงานตัวแตไมชําระเงินคาลงทะเบยีน มหาวิทยาลยัไมคดัชือ่ออกทําใหชื่อนสิิตคงอยูในระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 100 
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จํานวนผูสําเรจ็การศกึษาตามแผนการศกึษา  

ปการศกึษา

ที่รับเขา 

จํานวนที่

รับเขา 

จํานวนทีสํ่าเรจ็การศึกษาในแตละป (คน/รอยละ) 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 

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)  

2556 28       18(64.29) 

 รายการหลักฐานอางอิง จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (บัณฑิตจบรุนปการศึกษา 58) 

(B.Sc.Stat_59_3.3_2) 
 

 

ปจจยัทีมี่ผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา   

       นิสติรายงานตัวแลวลาออกกอนเปดภาคการศึกษา ลาออกกลางคันไปเรียนสถาบันอ่ืน  

ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

        ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตร  ในปการศึกษา 2559  เทากับ 4.11  

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติตอหลกัสตูร  ในปการศึกษา 2558  เทากับ 4.10 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติตอหลกัสตูร  ในปการศึกษา 2557  เทากับ 4.07 

  

 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิใหนิสติประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับหลกัสตูร โดยมแีนวโนมผล

การประเมิน ดีข้ึนเลก็นอย  

 

การจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

เร่ืองที่รองเรียน ผลการดําเนินการจัดการขอรองเรียน 

ไมมีขอรองเรียน  
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Stat_59_3.3_1 สรุปจํานวนนิสติตามหลักสตูร ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.3_2 สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปการศกึษา  2558 

B.Sc.Stat_59_3.3_3 ผลสํารวจความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติ ิ
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หมวดท่ี 3 

อาจารย 

การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร (ตัวบงช้ีที่ 4.1) 

- การรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร 

ระบบและกลไก

การรับและแตงตั้ง

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

      หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสถิติ มีระบบการรับและแตงตัง้อาจารยประจํา

หลักสตูร  ดังน้ี  

1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ประเมินกระบวนการรับและแตงตัง้อาจารยประจํา

หลักสตูรในปการศกึษาที่ผานมา เพ่ือประเมินจํานวนอาจารยประจําหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐาน

การอุดมศึกษาและคุณสมบตัิของอาจารยประจําหลักสตูรวามีคุณวุฒติรงหรือสัมพันธกบัหลักสตูร

และสาขาวิชาที่เปดสอน หรือไม 

2. ถาผลการประเมินพบวามีความตองการอาจารยประจําหลักสตูรรายใหมเน่ืองจากอาจารย

ประจําหลักสตูรเดิมจะเกษยีณอายุราชการหรือตองการใหอาจารยประจําหลักสตูรทุกรายมีวุฒติรง

สาขา คณะกรรมการบริหารหลักสตูร จะนําแผนอตัรากําลังของอาจารยประจําหลักสตูรเสนอตอ

ภาควชิาเพ่ือจัดทํากรอบอัตรากําลงัของภาควิชา (โดยมีแผนอัตรากําลงัของอาจารยประจําหลักสตูร

วิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสถติิ เปนสวนหน่ึงของแผน) (B.Sc.Stat_59_4.1_1) และเสนอขอ

อนุมัตอิตัรากําลังไปยังคณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลยัตามลําดับ  

3. เม่ือไดรับอนุมัติอัตรากําลัง คณะกรรมการบริหารหลักสตูรจะสงรายละเอียดคุณสมบตัขิอง

อาจารยที่ตองการรับ โดยกําหนดคุณสมบตัขิองอาจารย ขอกําหนดภาระงาน  เสนอตอภาควชิา

เพ่ือสงเร่ืองขอเปดรับอาจารยใหมไปยังคณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลยั เพ่ือดําเนินการ

ประกาศรับสมคัร กําหนดวันและดําเนินการสอบคดัเลอืก (โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

อยางนอย 1 คน รวมเปนกรรมการสอบคัดเลือก) ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก และรับ

รายงานตัวอาจารยใหม 

4. หลงัจากรายงานตัวแลว อาจารยใหมตองเขารวมโครงการปฐมนิเทศอาจารยใหมที่จัดโดย

คณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลยั เพ่ือใหรับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธาน ของสถาบัน 

หลักสตูร และวัตถปุระสงคของการจัดการศกึษา ระเบยีบปฏิบตั ิแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

ทางดานวิชาการและวิจัย รวมทั้งการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

5. ในการเสนอขอแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณา

จากคุณสมบตัขิองอาจารย คือ มีคุณวุฒติรงหรือสมัพันธกับหลักสตูรและไมเปนอาจารยประจํา

หลักสตูรอื่น และนําเร่ืองเสนอขอแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูรเขาสูทีป่ระชุมภาควิชา ภาควิชาสง

เร่ืองตอไปยังคณะวิทยาศาสตร หลังจากมีคําสั่งแตงตั้งแลว ประธานหลักสตูรจะปฐมนิเทศและ

มอบหมายภาระหนาที่ความรับผดิชอบใหแกอาจารยประจําหลักสูตรทานใหม 

6. ระหวางปการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรปรับปรุงกระบวนการรับและแตงตั้ง

อาจารยประจําหลักสตูรกรณีที่มีอัตราแตยังไมไดอาจารยประจําหลักสตูรรายใหม และปรับปรุง
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บทบาทหนาทีข่องอาจารยประจําหลักสตูรเดิม 

ผลการดําเนินงาน

การรับและแตงตั้ง

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

     ในปการศึกษา 2559 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสถติิ ไดนําผลการประเมิน

อัตรากําลงัของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมาพิจารณา พบวาในปการศึกษา 2559-2562 ไมมี

ปญหาเร่ืองจํานวนและคุณสมบตัขิองอาจารยประจําหลักสตูรโดยหลักสตูรสถติิมีนักเรียนทุนดาน

สถติปิระยุกตที่กําลังศึกษาตอตางประเทศซ่ึงคาดวาจะจบภายในปการศึกษา 2563  จากการ

ประเมินแผนพบวาจะมีอาจารยเกษยีณอายุในป 2562 และหลักสตูรสถติิไดรับอัตราจากภาควชิา

คณิตศาสตร 1-2 อัตรา ทําการเปดรับสมคัรแตยงัไมไดอาจารยใหม คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

จึงปรับปรุงกระบวนการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสตูรดังน้ี 

1. การรับอาจารยใหม   

หลักสตูรไดกําหนดวาอาจารยใหมตองมีวุฒปิริญญาเอกทางสถติหิรือสถิติประยุกต จึง

ปรับปรุงคุณสมบตัขิองผูสมคัรโดยเปดโอกาสใหผูที่มีวุฒทิางคณิตศาสตรหรือสถติิในระดับปริญญา

ตรีหรือปริญญาโทมีสิทธิส์มคัรสอบ 

ในปการศึกษา 2559 ไดเปดรับอาจารยใหม 2 อัตรา ไดแก   

  1.1  พนักงานสายวิชาการตําแหนงอาจารยสาขาสถติ ิของภาควชิาคณิตศาสตร 

เลขประจําตําแหนง (1) 7-4535  

         (1) ประกาศรับสมัครคร้ังที ่1 ไมมีผูมาสมคัร (B.Sc.Stat_59_4.1_2)   

          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินปญหาการไมมีผูสมัครและไดสอบถามไปยงัสถาบัน

ที่ผลิตนกัศึกษาระดับปริญญาเอกทางสถิต ิจึงพบวาสวนใหญมีนักศึกษาจํานวนนอยและสวนใหญมี

ตนสังกัด  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรจึงปรับปรุงคุณสมบัตขิองผูสมัครสอบทีต่องจบการศกึษา

ระดับปริญญาเอกเปนกําลังศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งอยูในระหวางการทําวิทยานิพนธเพื่อเปด

โอกาสใหมีจํานวนผูสมัครและทําเร่ืองการเปลีย่นคุณสมบัตแิละวุฒิการศึกษาไปยังมหาวิทยาลยัแต

ไมไดรับอนุมตั ิ

         (2)  ประกาศรับสมัครคร้ังที่ 2 มผีูมาสมัคร 1 คนแตไมผานคุณสมบตัิที่กําหนด 

(B.Sc.Stat_59_4.1_3)  

      1.2  พนกังานสายวิชาการตําแหนงอาจารยสาขาสถติหิรือคณิตศาสตรศึกษา ของภาควชิา

คณิตศาสตร เลขประจําตําแหนง (1) 7-0246  
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แผนผังที่ 5 ระบบและกลไกการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

ระบบ 

กลไก 

ระยะเวลา/ผูรับผิดชอบ 

 

- 2559/ คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

 

 

- 2559/ ภาควิชา

คณิตศาสตร 

 

 

- ชวงปการศึกษา/ 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 

- ชวงปการศึกษา/ 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

- ชวงปการศึกษา/ คณะ

วิทยาศาสตร และ

มหาวิทยาลัย 

- ชวงปการศึกษา/ 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร และภาควิชา

คณิตศาสตร 
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ผลการดําเนินงาน

การรับและแตงตั้ง

อาจารยประจํา

หลักสูตร (ตอ) 

         (1) ประกาศรับสมัครคร้ังที ่1 ไมมีผูมาสมคัร (B.Sc.Stat_59_4.1_4)   

         (2) ประกาศรับสมัครคร้ังที ่2 ไมมีผูมาสมคัร (B.Sc.Stat_59_4.1_5) 

2. การแตงต้ังอาจารยประจําหลกัสูตร   

      ในปการศึกษา 2559 มีการดําเนินการเก่ียวกบัการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูรดังน้ี    

1.   คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ประเมินกระบวนการรับและแตงตั้งอาจารยประจํา

หลักสตูรในปการศกึษาที่ผานมา เพ่ือประเมินจํานวนอาจารยประจําหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐาน

อุดมศกึษาและคุณสมบตัขิองอาจารยประจําหลักสตูรวามีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกบัหลักสตูร 

พบวามีครบจํานวน 5 คนและทุกคนมีคุณวุฒติรงหรือสมัพันธกับหลักสตูร(B.Sc.Stat_59_4.1_6 

และ B.Sc.Stat_59_4.1_7) 

2.   หลกัสตูรไดประเมินความจําเปนของการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูรเพ่ิมเติมวา

อาจารยคนใหมตองมีวุฒิปริญญาเอกทางสถติิหรือสถติปิระยุกตหรือไม  เนื่องจากปจจุบันอาจารย

ประจําหลักสตูร 3 คนมีวฒุิปริญญาโททางสถติ ิ1 คนมีวุฒิปริญญาเอกทางคณิตศาสตรประยุกตเนน

สถติปิระยุกต และอีก 1 คน กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกทางคณิตศาสตรประยุกต  ผลการ

ประเมินพบวาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตองการรักษาคุณภาพโดยการรับอาจารยใหมที่มีวุฒิ

ปริญญาเอกทางสถติิเพ่ือแตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสถติิ  

เน่ืองจากตองแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูรตามแผนที่ไดวางไวเพ่ือทดแทนอาจารยประจํา

หลักสตูรที่จะเกษยีณอายุราชการในป 2562 ทัง้น้ีคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ไดทําแผน

อัตรากําลงัของอาจารยประจําหลักสตูรทุกปเสนอตอภาควิชาเพื่อจัดทํากรอบอัตรากําลงัของ

ภาควชิาและเสนอขออนุมัติอตัรากําลังไปยงัคณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัยตามลําดับ  

     3.   ในป 2559 ไมมกีารดําเนินการแตงตัง้อาจารยประจําหลักสตูรรายใหมเน่ืองจากอัตราที่

เปดรับสมัครยงัไมไดอาจารยใหมและขณะน้ีมีจํานวนอาจารยประจําหลักสตูร 5 คน ตามเกณฑ

มาตรฐานอุดมศึกษา 

การประเมินระบบ

การรับและแตงตั้ง

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

  ระหวางปการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมรวมกันเพ่ือทําการ

วิเคราะหและประเมินระบบการรับและแตงตัง้อาจารยประจําหลักสตูร โดยประเมินกระบวนการรับ

อาจารยใหมเพ่ือแตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสตูร และประเมินกระบวน 

การแตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสตูร (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คร้ังที ่12/59)  

สรุปไดดงัน้ี  

1. ผลการประเมินระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูร พบวาระบบการรับและ

แตงตัง้อาจารยประจําหลักสตูรสอดคลองกับเปาหมายของหลักสตูรที่วาอาจารยทกุคนที่ไดรับ

แตงตัง้ตองมคีุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรและไมเปนอาจารยประจําหลักสตูรอ่ืน และในป

การศึกษา 2559 มีอาจารยประจําหลักสูตร 1 คน จบการศกึษาระดับปริญญาเอกทางคณิตศาสตร

ประยุกตเนนสถติซ่ึิงมีคุณวุฒติรงกบัหลักสตูร  

    2.    ในการไดอาจารยประจําหลักสตูรเพ่ิมเติมเพ่ือทดแทนอาจารยประจําหลักสตูรที่จะ

เกษยีณอายุราชการในป 2562 ไมสอดคลองกับเปาหมายทีห่ลักสตูรกําหนดวาตองไดอาจารยใหม
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อยางนอย 1  คน ปรากฎวายงัไมไดอาจารยใหมเน่ืองจากไมมีผูมาสอบสัมภาษณ จากการประเมิน

และสํารวจแบบไมเปนทางการทางหลักสตูรเห็นวาเปนผลกระทบที่ควบคุมไมไดเน่ืองจากมีผูศึกษา

ตอสาขาวชิาสถติิในระดับปริญญาเอกจํานวนนอย ไมเปนสาขาที่รัฐบาลใหทุนไปศึกษาระดับ

ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และผูทีกํ่าลังศกึษาตอสวนใหญมีตนสังกดัอยูแลว      

การปรับปรุงระบบ

การรับและแตงตั้ง

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

  จากผลการวิเคราะหและประเมินขางตน หลักสตูรทําการปรับปรุงระบบการรับและแตงตั้ง

อาจารยประจําหลักสตูร ดังนี ้

      1.  เน่ืองจากผูศึกษาตอระดับปริญญาเอกมีจํานวนนอย หลักสตูรสถิติไมไดอัตรานักเรียนทุน  

หลักสตูรสถิติจึงขอใหภาควิชาเปลีย่นคุณสมบตัินกัเรียนทุนจากคณิตศาสตรเปนสถติ ิมตทิี่ประชุม

ระดับบริหารของภาควิชายินยอมใหเปลีย่นสาขาเนื่องจากเปนประโยชนตอหลักสตูรสถติิและ

ภาควชิาคณิตศาสตร 

 2.  เนือ่งจากการรับอาจารยใหมยงัไมบรรลุเปาหมายทีต่องไดอาจารยใหมอยางนอย 1 คน 

ประกอบกับการบงัคบัใชเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ทีกํ่าหนดวา 

หลักสตูรสามารถเชิญอาจารยพิเศษมาสอนไดเพยีง 50% ของรายวิชา หลักสตูรเห็นวาสําหรับ

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 การเชญิอาจารยพิเศษที่มีความเชีย่วชาญมาสอน รายวชิาเกีย่วกับ 

ธุรกิจ การเงิน การประกันภยั คอมพิวเตอรกับธุรกิจ จะทําไดยากมาก ซ่ึงรายวิชาเหลาน้ีเปน

รายวิชาทีส่ําคญัที่จะทําใหนิสติไดบูรณาการการวิเคราะหทางสถติิกับศาสตรอ่ืน ๆ หลกัสตูรจึง

พิจารณาอาจารยใหมทีม่ีความสามารถสอนในรายวิชาของหลักสตูรทีข่าดแคลนอาจารยผูสอนและ

ตองเชิญอาจารยพิเศษ หลกัสตูรจึงกําหนดคุณสมบตัเิฉพาะตําแหนงใหเปดกวางมากขึ้น โดยเปลีย่น

คุณสมบตัิจากสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาสถติหิรือคณิตศาสตร ระดับปริญญาโท สาขา

สถติ ิและปริญญาเอก สาขาสถติิหรือเทยีบเทา เปน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

สถติ ิสถติปิระยุกต หรือคณิตศาสตร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถติิ สถติิประยุกต หรือสาขาวชิาที่

เก่ียวของ และปริญญาเอก สาขาสถติ ิหรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ หรืออยูในระหวางการทําปริญญา

นิพนธระดับปริญญาเอกทีค่าดวาจะสําเร็จการศึกษาภายในสามป แตมหาวิทยาลยัไมอนุมตัิผูสมัคร

ที่อยูในระหวางการทําวิทยานิพนธโดยใหเปดรับสมคัรเฉพาะผูจบการศึกษาระดบัปริญญาเอก

เทาน้ัน 

     3.   หลักสตูรทําการประชาสัมพันธการรับสมัครอาจารยใหมผานสถาบันการศึกษาและ

เคร่ือขายสถติเิพ่ิมเติม และคาดวาจะสามารถไดอาจารยมาเสริมความแข็งแกรงทันปการศึกษา 

2562 

ผลที่ไดจากการ

ปรับปรุงระบบการ

รับและแตงต้ัง

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

1. ขณะน้ีมหาวิทยาลยัอยูในขั้นตอนการรับสมัครอาจารยใหมหลงัจากเปลี่ยนคุณสมบตัเิฉพาะ

ตําแหนง แตยงัไมถงึขั้นตอนการสอบคัดเลือก (B.Sc.Stat_59_4.1_8 และ B.Sc.Stat_59_4.1_9) 

2. มีอาจารยประจําหลักสตูรจบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางคณิตศาสตรประยุกตเนนสถติิ

เพ่ิมขึ้น 1 คน 

    3. มีนักเรียนทุนทีกํ่าลงัศกึษาระดบัปริญญาเอก ณ ตางประเทศ จํานวน 2 คน 
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- ระบบการบริหารอาจารยประจําหลกัสูตร 

ระบบและกลไก

การบริหาร

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสถติ ิมีระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร ดัง

แผนผังที่ 6 ระบบการบริหาร สงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

คณะวิทยาศาสตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิ

พรอมกําหนดบทบาทภาระหนาที่ของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

สถติ ิคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ประชุมรวมกันในการวางแผนบริหารอาจารยประจําหลักสตูร 

เชน การกําหนดภาระหนาที่ใหกบัอาจารยประจําหลักสตูร แผนสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจํา

หลักสตูร แผนการจัดการความเสีย่งดานการบริหารอาจารยประจําหลักสตูร เม่ือไดผลสรุปในเร่ือง

แผนบริหารอาจารยประจําหลักสตูร   

คณะกรรมบริหารหลักสูตรมอบหมายใหประธานหลักสตูรกาํกับ ตดิตาม ดแูลใหอาจารยประจํา

หลักสตูรปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย และเปนไปตามแผนที่กําหนด เม่ือสิ้นปการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีการประเมินแผนบริหารอาจารยประจําหลักสตูร โดยพิจารณาผล

การดําเนินงานตามแผน และนําผลการประเมินอาจารยประจําหลักสตูร รวมทั้งปญหาที่เกดิขึ้นมา

พิจารณา เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสตูร สําหรับปการศึกษาตอไป 

การประเมิน

ระบบการบริหาร

อาจารยประจํา

หลักสูตร ป

การศึกษา 2558 

สิ้นปการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีการประชุมรวมกันเพ่ือทําการวิเคราะห

และประเมินระบบและผลการดําเนินงานการบริหารอาจารยประจําหลักสตูร ของปการศึกษา 2558 

มีรายละเอยีดดงัน้ี 

1. หลักสตูรมีแผนอตัรากําลงัระยะ 5 ป ทีแ่สดงถึงอตัราคงอยู จํานวนผูเกษยีณอายุในแตละป 

จําแนกตามคุณวุฒิ และตําแหนงทางวชิาการ และจํานวนอาจารยที่ตองสรรหาใหไดในแตละป 

รวมถึงมีนักเรียนทุนที่กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ  ผลการประเมินพบวา

หลักสตูรมีอัตราใหมทีย่ังไมมีผูสอบไดจํานวน 1-2 อัตรา ซ่ึงในปการศึกษา 2559-2561 ยังไมกระทบ

ตอการบริหารหลักสตูรแตเกดิความเสีย่งในการขาดอาจารยประจําหลักสตูรถามีกรณีอาจารยลาออก

จากราชการหรือนักเรียนทุนยังไมสําเร็จการศึกษา 

     2. ภาระหนาที่ของอาจารยประจําหลักสตูร 

        ในปการศึกษา 2558 ไดมีการประเมินหนาที่ทีม่อบหมายใหกับอาจารยประจําหลักสตูร ทํา

หนาที่หรือเปนผูประสานงาน  ผลการประเมินแผนพบวาอาจารยประจําหลักสตูรทํางานตามหนาที่

ในหลักสตูรที่ไดรับมอบหมายทําใหการบริหารหลักสตูรสวนใหญเปนไปตามแผนที่วางไว แตยังขาด

การกําหนดภาระหนาที่ในงานรับนิสติใหม 

     3. การเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 

        หลักสตูรมีอาจารยประจําหลักสูตรทีมี่ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 2 ทาน อีก 3 ทานไมมี

ตําแหนงทางวิชาการ  หลักสตูรวิเคราะหแลวเห็นวาอาจารยทุกทานถึงระยะเวลาการขอกําหนด

ตําแหนงทางวชิาการ แตมีอาจารย 2 ทานอยูในระหวางการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกและ

ใกลหมดระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางหลักสตูรไดตดิตามใหอาจารยทัง้ 2 ทาน เรงให

จบการศึกษาระดับปริญญาเอกและการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 
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หลักสตูรเอ้ือโดยการจัดตารางสอนใหอาจารยมีวันที่ไมมีชั่วโมงสอน 1 – 2 วันตอสปัดาห เพ่ือให

อาจารยมีเวลาในการทําผลงาน  จากการสํารวจปลายปการศึกษาพบวาสวนใหญมีผลงานทาง

วิชาการแตยังไมเพียงพอที่จะยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

การปรับปรุง

ระบบการบริหาร

อาจารยประจํา

หลักสูตร สําหรับ

ปการศึกษา 

2559 

         จากผลการวิเคราะหและประเมินขางตน หลักสตูรทาํการปรับปรุงระบบการบริหารอาจารย

ประจําหลักสตูร เพ่ือเอือ้ตอการพัฒนาอาจารยสําหรับปการศึกษา 2559 ดงันี ้

        1. ภาควิชาคณิตศาสตรมีนักเรียนทุนปริญญาโท-เอก ที่กําลงัศึกษาตอระดับปริญญาเอก

ทางดาน Operations Research  1 ทาน และสาขาสถติิมนัีกเรียนทุนปริญญาโท-เอก 1 ทาน ที่จะ

เขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกทางสถติตินปการศึกษา 2559 หลักสตูรตองประสานกับนักเรียนทุนใน

การศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ ในดานสาขาทีท่างหลักสตูรตองการเพ่ือเปนประโยชน

ตอการเสริมสรางความแข็งแกรงของหลักสตูรสถิตแิละบริการหลักสตูรอ่ืน  

        2. ในสวนของการเปดรับอาจารยใหม  หลักสูตรควรเพ่ิมคุณสมบตัิการรับอาจารยใหมให

เหมาะสมกับบริบทของหลักสตูรดานสถติิและสถติปิระยุกต 

        3. หลักสูตรตองปรับปรุงภาระหนาที่ใหกับอาจารยประจําหลักสตูรทุกทาน โดยพิจารณาจาก

ความเหมาะสม ความรู ความสามารถ และประสบการณ  โดยลดภาระงานอ่ืน ๆ ของอาจารย

ประจําหลักสตูรสองทานที่กําลังเรงใหจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 

       4. หลักสตูรตองกระตุนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร และ

หลักสตูรจะติดตามใหอาจารยประจําหลักสตูรทุกทานดําเนินการตามแผน 
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แผนผังที่ 6 ระบบการบริหาร สงเสริม และพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผูรับผิดชอบ 

 

- กอนเปดภาคเรียน/ 

คณะวิทยาศาสตร 

 

- กอนเปดภาคเรียน/ 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 

- กอนเปดภาคเรียน/ 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 

- กอนเปดภาคเรียน/ 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

- ตลอดปการศึกษา/  

อาจารยประจําหลักสูตร 

- ปลายปการศึกษา/  

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

- ปลายปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 
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ผลการ

ดําเนินงานการ

บริหารอาจารย

ประจําหลักสูตร 

ปการศึกษา 

2559 

     ในปการศึกษา 2559 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสถติิ มีการดําเนินงานการ

บริหารอาจารยประจําหลักสตูร ดังนี ้

1. การกําหนดภาระหนาที่ใหกบัอาจารยประจําหลักสูตร  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมี

การปรับปรุงภาระหนาที่ใหกับอาจารยประจําหลักสตูร โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ความรู 

ความสามารถ และประสบการณ (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คร้ังที ่9/59) โดย

เพ่ิมงานรับนสิติใหมใหอาจารยทุกคนมีสวนรวมในการสอบสมัภาษณนิสติใหม  ดังตารางแสดง

ภาระหนาที่ของอาจารยประจําหลักสตูร 

     ตาราง แสดงภาระหนาที่ของอาจารยประจําหลักสตูร 

ลําดับ ภาระงาน 

ปการศึกษา 2559 

ผศ
.ร

วีว
รร

ณ
 

ผศ
.ช

ุติว
รร

ณ
 

อ.
กา

ญ
จน

า 

อ.
สุกั

ญ
ญ

า 

อ.
อิท

ธิเ
ทพ

 

1 งานตารางสอน      

2 งานปรับปรุงหลักสูตร      

3 งานอาจารยที่ปรึกษา      

4 
งานแผนและ

งบประมาณ 
     

5 งานวิจัยและพัฒนา      

6 งานศิลปวัฒนธรรม      

7 งานบริการวิชาการ      

8 งานกิจการนิสิต      

9 งานรับนิสิตใหม      

10 งานประกันคุณภาพ      

11 งานประเมินภาระงาน      

12 งานรับปรญิญา      

13 หัวหนาสาขา       

     จากการเอื้อเวลาใหทําวิทยานิพนธกับอาจารยที่กําลังศกึษาระดับปริญญาเอก ในป

การศึกษา 2559 มีอาจารยประจําหลักสตูรจบการศกึษาระดับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น 1 คน  

2. แผนการจัดการความเส่ียงดานการบรหิารอาจารยประจําหลกัสูตร   

ในปการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีการประชุมรวมกันเพื่อทําการ

วิเคราะหความเสีย่งของหลักสตูร พบวาหลกัสตูรมีความเสีย่ง 3 ดาน ไดแก  

(1) ความเสีย่งกรณีจํานวนอาจารยที่มีคุณสมบัติไมครบ 5 คน ตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรที่

กําหนดโดย สกอ. และ (2) ความเสีย่งกรณีการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสตูร  

หลักสตูรไดพิจารณาถึงแนวทางแกไขและดําเนินการแกไข โดยไดจัดทําแผนการจัดการ
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ความเสีย่งดานการบริหารอาจารยประจําหลักสตูร ปงบประมาณ 2559 

(B.Sc.Stat_59_4.1_10) ดังรายละเอียด ตอไปน้ี   

2.1 แผนการจัดการความเสีย่งกรณีจํานวนอาจารยที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสตูรที่กําหนดโดย สกอ.   

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร พิจารณาเห็นวาความเสีย่งกรณีน้ีเปนความเสีย่งที่มี

ระดับความเสีย่งสูงมาก มีผลกระทบตอหลักสตูร และมีโอกาสที่จะเกิดสูงมาก  เนื่องจากภายในป 

2563 จะมีอาจารยประจําหลักสตูรเกษยีณอาย ุ2 ทาน และขณะน้ีหลักสตูรยงัไมสามารถรับ

อาจารยใหมเขามาทดแทนตามแผนที่วางไว ประกอบกบันักเรียนทุนระดบัปริญญาเอกที่กําลงั

ศึกษาตอตางประเทศอาจสําเร็จการศึกษาไมทันป 2563 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ไดดําเนินการแกไข ดงัน้ี  

การดําเนินการแกไข ประเมินผลการดําเนินการแกไข 

 เพื่อใหไดอาจารยใหม 1-2 ทาน ที่มี

คุณภาพตามเกณฑจึงปรับปรุงคุณสมบตัิ

ผูมีสิทธ์ิสมัครและประกาศรับสมัคร

อาจารยใหม 

- เลขประจําตําแหนง (1) 7-4535 

 

- เลขประจําตําแหนง (1) 7-0246 

ปลายปการศึกษา 2559 ยังไมมี

อาจารยใหม เนื่องจาก 

- มีผูมาสมัคร 2 คน ในการประกาศรับ

สมัครรอบ 2 แตไมผานคุณสมบัติตาม

ประกาศ 1 คน ไมมาสอบคัดเลือก  1 

คน 

- ไมมีผูสมัคร ในการประกาศรับสมัคร

ทั้ง 2 รอบ  

ประชาสัมพันธการประกาศรับสมัครไป

ยังมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรสถิติ ระดับ

ปรญิญาเอก และเครือขายสถิติทางสื่อ

ออนไลน 

ผูที่ศึกษาระดบัปรญิญาเอก สาขาสถิติ 

สวนใหญมีตนสังกัดอยูแลว แตอาจไดผู

ที่ตองการเปล่ียนหนวยงานใหมเพื่อมา

อยูใกลบาน 

2.2 แผนการจัดการความเสีย่งกรณีการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสตูร   

         ในปการศกึษา 2559  อาจารยประจําหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาสถติิ 

ประกอบดวย อาจารยวุฒิปริญญาเอก 1 คน วุฒิปริญญาโท 4 คน เปนผูชวยศาสตราจารย 2 คน 

และอาจารย 3 คน  
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 คณะกรรมการบริหารหลักสตูร พิจารณาเห็นวาความเสีย่งกรณีการเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการของอาจารยประจําหลักสตูรเปนความเสีย่งทีมี่ระดับความเสีย่งปานกลาง มีผลกระทบตอ

หลักสตูร และมีโอกาสที่จะเกิดในระดับปานกลาง  คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ไดดําเนินการ

แกไขปรับปรุงแผนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร ดังตาราง

แสดงป พ.ศ. ในการยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และใหกรรมการบริหารหลักสตูรตดิตาม

ผลใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 
     ตาราง แสดงป พ.ศ. ในการยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 
ป พ.ศ. ที่ย่ืนขอตําแหนงทางวิชาการ 

ผศ. รศ. ศ. 

ผศ.รวีวรรณ  2562  

ผศ.ชุติวรรณ  2562  

อ.กาญจนา 2561 2567  

อ.สุกัญญา 2561   

อ.อิทธิเทพ 2562   
 

การประเมินระบบ

การบริหารอาจารย

ประจําหลักสูตร ป

การศึกษา 2559 

สิ้นปการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีการประชุมรวมกันเพ่ือทําการ

วิเคราะหและประเมินระบบและผลการดําเนินงานการบริหารอาจารยประจําหลัก 

สตูร ของปการศึกษา 2559 มีรายละเอยีดดังน้ี 

จากการประเมินระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสตูร ปการศึกษา 2559 พบวาเปนไป

ตามแผนที่วางไวในดานภาระหนาที่ของอาจารยประจําหลักสตูรเน่ืองจากทกุทานปฏิบตัหินาที่

ตามที่ไดรับมอบหมายไดเปนอยางด ีและการเอ้ือเวลาใหอาจารยที่กําลงัศกึษาระดบัปริญญาเอกมี

เวลาทําวิทยานิพนธพบวามอีาจารยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 คน สวนการกําหนด

ตําแหนงทางวชิาการยงัไมมีอาจารยทานใดทําผลงานเพียงพอตอการเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ   

 ในสวนนักเรียนทุนที่จะไดรับอัตราบรรจุเมื่อสําเร็จการศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตรมีนักเรียน

ทุนปริญญาโท-เอก ที่กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอกทางดาน Operations Research  1 ทาน 

และสาขาสถิตมีินักเรียนทุนปริญญาโท-เอก 1 ทาน ที่จะเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกทางสถติิ

ตนปการศึกษา 2559 ยังไมมีมหาวิทยาลยัในประเทศสหรัฐอเมริกาตอบรับเขาศกึษาปริญญาเอก

ทางดานสถติ ิ

การปรับปรุงจาก

ผลการประเมิน

ระบบการบริหาร

อาจารยประจํา

หลักสูตร ป

การศึกษา 2559 

1. ในการประชุมหลักสูตร คร้ังที่ 5/60 วาระที่ 4.2 การประเมินและปรับปรุงระบบการ

บริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร ที่ประชุมมมีติวา สําหรับปการศึกษา 2560 ใหคง

ภาระหนาที่ใหกับอาจารยประจําหลักสตูรแตละทานตามเดมิ และเพ่ิมอาจารยประจําหลักสูตรที่

ไมเคยเปนอาจารยที่ปรึกษาวิชาการอีก 1 ทาน เปนกรรมการสอบสมัภาษณนสิติชั้นปที ่1 และ

เปนอาจารยทีป่รึกษาชั้นปที ่1 คูกบัประธานหลักสตูร  เพ่ือใหประธานหลักสตูรเปนพ่ีเลี้ยง

อาจารยประจําหลักสตูรทานนี ้ และประธานหลักสตูรตดิตามอาจารยประจําหลักสตูรแตละทาน
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ใหยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตามแผนที่วางไว 

2.ประธานหลักสูตรไดประสานกับนักเรียนทุนในการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ 

ขณะนี้นักเรียนทุนไดศึกษาตอทางดาน Data Analytic  1 ทาน ซึง่เปนสาขาทีกํ่าลังไดรับความ

นิยมและไมมีอาจารยในหลักสตูรจบสาขานี ้ทางหลักสูตรคาดวานักเรียนทุนทานน้ีจะเปนกําลัง

สําคญัในการเสริมสรางความแขง็แกรงของหลกัสตูรในอนาคต และสาขาวิชาเหมาะกับยคุไทย

แลนด 4.0 

3.ในสวนของการเปดรับอาจารยใหมไดเพ่ิมคุณสมบตัิการรับอาจารยใหมใหเหมาะสมกับ

บริบทของหลกัสตูรดานสถติแิละสถติิประยุกต (B.Sc.Stat_59_4.1_8 และ 

B.Sc.Stat_59_4.1_9) 

 

 

แผนผังที่ 7 ระบบการสงเสริม และพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 

ระบบ 

กลไก 

ระยะเวลา/ 

ผูรับผิดชอบ 

 

- เม.ย. 2558/ คณะ

วิทยาศาสตร 

 

- ตลอดปการศึกษา/  

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

- ปลายปการศึกษา/  

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

- ปลายปการศึกษา/ 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 
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- ระบบการสงเสรมิและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 

ระบบและกลไกการ

สงเสริมและพัฒนา

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสถติ ิมีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจํา

หลักสตูร ดังแผนผังที ่7 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร โดยมีรายละเอียด 

ดังน้ี  

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาสถติ ิประชุมรวมกับภาควิชา

คณิตศาสตร ในการจัดทําแผนงบประมาณเพื่อจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารยประจํา

หลักสตูร ทางดานวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ   

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร กําหนดใหอาจารยประจําหลักสตูรทกุคนตองไดรับการพัฒนา

ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยประจํา

หลักสตูรสรางสรรคงานทางวชิาการอยางตอเนื่อง  

เม่ือสิ้นปการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมรวมกันเพ่ือประเมินผลที่ไดจากการ

ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชพี และการนําผลที่ไดไปปรับใชในดานการเรียนการ

สอน และ/หรือ งานดานอื่นๆ  สรุปภาพรวม ปญหา อุปสรรค ที่เกดิขึ้น รวมทั้งพิจารณา

ขอเสนอแนะ เพ่ือนําไปปรับปรุงระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูรสําหรับป

การศึกษาตอไป 

การประเมินระบบ

การสงเสริมและ

พัฒนาอาจารย

ประจําหลักสูตร ป

การศึกษา 2558 

สิ้นปการศึกษา 2558  คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีการประชุมรวมกันเพ่ือทําการ

วิเคราะหและประเมินระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร ของปการศึกษา 2558 

โดยนําผลจากการตรวจประเมิน SAR 58 ทีผู่ประเมินไดใหขอเสนอแนะวาหลกัสตูรควรมีแนวทาง

ในการสงเสริมใหอาจารยทกุคนผลติผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ืองมาพิจารณาดวย  

 ผลการประเมินพบวาหลักสตูรมีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร จาก

การประเมินพบวาหลักสตูรมีการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ในป 2558 อาจารยประจําหลักสูตร

บางทานมีผลงานวิชาการ แตมีอาจารยบางทานกําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก บางทานรอ

ตีพิมพบทความวิจัย        

การปรับปรุงระบบ

การสงเสริมและ

พัฒนาอาจารย

ประจําหลักสูตร 

สําหรับปการศึกษา 

2559 

จากผลการวิเคราะหและประเมินระบบขางตน หลักสตูรทําการปรับปรุงระบบการสงเสริมและ

พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร สําหรับปการศึกษา 2559 โดยจัดทําแผนสงเสริมอาจารยประจํา

หลักสตูรในการสรางผลงานงานทางวิชาการและการขอทุนวิจัย โดยกําหนดใหอาจารยประจํา

หลักสตูรขอทุนวิจัยหรือตีพมิพผลงานทางวชิาการ อยางนอย 1 คร้ังใน 3 ป และเขยีนหนงัสอื/

ตําราทุกคน 

ผลการดําเนินงาน

การสงเสริมและ

พัฒนาอาจารย

ประจําหลักสูตร ป

การศึกษา 2559  

     ในปการศึกษา 2559 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสถติิ มีการดําเนินงานการ

สงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร ดงัน้ี 

1. หลักสตูรจัดสรรเงินงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ 2559 เพิ่มจาก 3,000 บาท 

เปน 8,000 บาท (ตออาจารย 1 ทาน) ในการพัฒนาทางดานวิชาการ และ/หรือวิชาชีพในประเทศ 

สวนการนําเสนอผลงานตางประเทศและตีพิมพงานวิจัยในวารสารตางประเทศอาจารยในหลักสตูร
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ไดขอเงินอดุหนุนงบประมาณเงินรายไดจากมหาวิทยาลยั 

2. อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาสถติิ ไดเขารวมการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ ดัง ตารางแสดง โครงการ/กิจกรรม ที่อาจารยประจําหลักสตูร เขารวมในป

การศึกษา 2559  

3. จัดทําแผนสงเสริมอาจารยประจําหลักสตูรในการสรางผลงานทางวิชาการและการขอทุน

วิจัย โดยกําหนดใหอาจารยประจําหลักสตูรขอทุนวิจัยหรือตพีิมพผลงานทางวิชาการ อยางนอย 1 

คร้ังใน 3 ป 

    ตาราง แสดงแผนการขอทุนวิจัยและตีพิมพผลงานทางวิชาการ 

 

แผนการขอทุนวิจัยและตีพิมพผลงานทางวิชาการ (ปปฏิทิน) 

ขอทุนวิจัย ตีพิมพผลงานทางวิชาการ 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 

ผศ.รวีวรรณ            

ผศ.ชุติวรรณ       

อ.กาญจนา       

อ.สุกัญญา       

อ.อิทธิเทพ       

         หมายถึงไดรับทุน , มีการตีพิมพผลงานทางวิชาการ 

                หมายถึงแผนการขอทุน , ตีพิมพผลงานทางวิชาการ 

ผลที่ไดจากการ

ปรับปรุงระบบการ

สงเสริมและพัฒนา

อาจารยประจํา

หลักสูตร ปการศึกษา 

2559 

 หลักสตูรไดตดิตามผลจากการจัดทําแผนสงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรในการสรางผลงาน

งานทางวิชาการและการขอทุนวิจัย โดยกําหนดใหอาจารยประจําหลักสตูรขอทุนวิจัยหรือตพิีมพ

ผลงานทางวชิาการ อยางนอย 1 คร้ังใน 3 ป พบวา  

   (1) ผศ.รวีวรรณ และ อาจารยกาญจนา ไดรับการอนุมัติทนุวิจัยในวันที่ 1 เมษายน 2559 

(B.Sc.Stat_59_4.1_11) และวางแผนที่จะนํางานวิจัยที่เสร็จสมบูรณตีพิมพในป พ.ศ.2560  

   (2) ผศ.รวีวรรณ และ อาจารยสุกัญญา มีบทความวิจัยฉบบัสมบูรณทีต่ีพิมพในวารสารที่

ปรากฎในฐานขอมูล Scorpus โดยไดรับเงินสนับสนุนการตพิีมพผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลยั 

   (3) อาจารยกาญจนา และ อาจารยอิทธิเทพ มีบทความวจัิยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสาร

ที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI กลุม 1 โดยไดรับเงินสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยจากคณะ

วิทยาศาสตร 

  (4) อาจารยสุกญัญา สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 

  (5) อาจารยอิทธิเทพ ผานการสอบปกปองวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก อยูในระหวางการ

รอตอบรับตพิีมพผลงานวิทยานิพนธ 

การประเมินระบบ

การสงเสริมและ

พัฒนาอาจารย

ประจําหลักสูตร ป

สิ้นปการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีการประชุมรวมกันเพ่ือทําการวิเคราะห

และประเมินระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร ของปการศกึษา 2559 พบวา

อาจารยประจําหลักสตูร มีการพัฒนาตามแผนที่วางไวไมครบทุกคน แตมีการพัฒนาในทางทีด่ขีึ้น  

มีรายละเอียดดงัน้ี 
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การศึกษา 2559 1. งบประมาณในการพัฒนาอาจารยที่หลักสตูรจัดสรรให 8,000 บาท ตอคน เพียงพอที่จะ

เขารวมการประชุมทางวิชาการในประเทศ  

2. การจัดทําแผนสงเสริมอาจารยประจําหลักสตูรในการสรางผลงานทางวิชาการและการขอ

ทุนวิจัย โดยกําหนดใหอาจารยประจําหลักสตูรขอทุนวิจัยหรือตีพิมพผลงานทางวิชาการ อยางนอย 

1 คร้ังใน 3 ป ประสบผลสําเร็จ เน่ืองจากอาจารยประจําหลักสตูรทุกทาน ไดผลักดันตนเองให

ดําเนินการตามแผนที่ไดวางไวตอนตนปการศกึษาคือมีการตพิีมพงานวิจัยในระดับนานาชาติ และ

ในระดับชาติ จํานวน 4 คน  

3. มีอาจารยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโดยใชเวลาราชการบางสวนทีห่ลกัสตูรจัด

ตารางสอนเอื้อใหในการทําวิทยานิพนธและสอบปกปองวิทยานิพนธ  

    หลักสตูรเห็นวาการจัดทําและการดําเนินการตามแผนน้ีเปนแนวทางทีเ่หมาะสมที่จะทําให

อาจารยประจําหลักสตูรสรางสรรคผลการทางวิชาการอยางตอเน่ือง และนําไปสูการขอกําหนด

ตําแหนงทางวชิาการตอไป  

 

ตาราง แสดง โครงการ/กจิกรรม ทีอ่าจารยประจําหลกัสูตร เขารวมในปการศึกษา 2559  

ลําดับที ่
ช่ือโครงการ/ประชุม /อบรม/สัมมนา/

กิจกรรม 
วัน-เดือน-ป และ สถานที่ ทีจ่ัด รหัสเอกสาร 

อ.กาญจนา พานิชการ  

1 การเลือกใชเกณฑ AUN-QA ในการพัฒนา

หลักสูตรสูความเปนเลศิ 

20 ตลุาคม 2559 

อาคารวิจัยและการศึกษาตอเน่ือง 

B.Sc.Stat_59_4.1_12 

2  โครงการพัฒนาหลักสตูรตามบริบท มศว ป

การศึกษา 2559 

16 พฤศจิกายน 2559 

คณะวิทยาศาสตร  มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_13 

3 โครงการจัดการความรูและสรางเสริม

บรรยากาศวิจัย เร่ือง “การวิจัยในชั้นเรียน” 

25 พ.ย. 2559 

คณะวิทยาศาสตร มศว 

 

B.Sc.Stat_59_4.1_14 

4 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่1 

26 เม.ย. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_16 

5 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่2 

13 มิย. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_17 

ผศ.ชุติวรรณ เพ็ญเพียร 

1 การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด 28 มีนาคม 2560 B.Sc.Stat_59_4.1_18 
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ลําดับที ่
ช่ือโครงการ/ประชุม /อบรม/สัมมนา/

กิจกรรม 
วัน-เดือน-ป และ สถานที่ ทีจ่ัด รหัสเอกสาร 

คณะวิทยาศาสตร มศว 

2 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่1 

26 เม.ย. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_16 

3 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่2 

13 มิย. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_17 

อ.สกุัญญา อินทรภกัด์ิ 

1 Simple Guide to Writing a Journal 

Article โดยสํานักพิมพ SAGE 

2 ส.ค. 2559 

สํานักหอสมุด มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_19 

2 งานมหกรรมวิจัยแหงชาต ิ2559 (Thailand 

Research Expo 2016) 

17 - 21 ส.ค. 2559 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ (วช.) 

B.Sc.Stat_59_4.1_20 

3 การตีพิมพผลงานลงวารสารนานาชาตแิละ

การพิจารณาวารสารทีมีคุณภาพ โดยบริษัท 

Thomson Reuters 

24 ส.ค. 2559 

สํานักหอสมุด มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_21 

4 เนคเทค ๓ ทศวรรษ พัฒนาไทย งานวิจัยใชได

จริง 

12 ก.ย. 2559 

NECTEC 

B.Sc.Stat_59_4.1_22 

5 พลังการเปลีย่นแปลงสูการพัฒนาการศกึษา

ไทย 

14 ก.ย. 2559 

คณะศึกษาศาสตร มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_23 

6 โครงการจัดการความรูและสรางเสริม

บรรยากาศวิจัย เร่ือง “การวิจัยในชั้นเรียน” 

25 พ.ย. 2559 

คณะวิทยาศาสตร มศว 

 

B.Sc.Stat_59_4.1_14 

 

7 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่1 

26 เม.ย. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_16 

8 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที ่21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่2 

13 มิย. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_17 

อ.อทิธิเทพ นวาระสุจิตร 

1 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่1 

26 เมษายน. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_16 



 หนา 56 

ลําดับที ่
ช่ือโครงการ/ประชุม /อบรม/สัมมนา/

กิจกรรม 
วัน-เดือน-ป และ สถานที่ ทีจ่ัด รหัสเอกสาร 

คณะวิทยาศาสตร 

2 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่2 

13 มิถุนายน 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_17 

ผศ.รววีรรณ งามสันติกลุ 

1 การเลือกใชเกณฑ AUN-QA ในการพัฒนา

หลักสูตรสูความเปนเลศิ 

20 ตลุาคม 2559 

อาคารวิจัยและการศึกษาตอเน่ือง 

B.Sc.Stat_59_4.1_12 

2  โครงการพัฒนาหลักสตูรตามบริบท มศว ป

การศึกษา 2559 

16 พฤศจิกายน 59 

คณะวิทยาศาสตร  มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_13 

3 โครงการจัดการความรู เร่ือง Lean การลด

ความสญูเสยีทีเ่กิดจากขอผดิพลาดในการ

ทํางาน 

23 พฤศจิกายน 59 

คณะวิทยาศาสตร  มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_24 

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ : การพัฒนา

แผนกลยทุธจากผลการวิเคราะห SWOT 

Analysis  

คณะวิทยาศาสตร  

15 กุมภาพันธ2560 

คณะวิทยาศาสตร  มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_25 

5 อบรมเชิงปฏบิัติการสําหรับการเตรียม ความ

พรอมสูเกณฑคุณภาพการศึกษาเพือ่การ

ดําเนินงานทีเ่ปนเลศิ (EdPEx) 

13 มีนาคม2560 

คณะวิทยาศาสตร  มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_15 

6 พฤติกรรมบนโลกออนไลนและพ.ร.บ.

คอมพิวเตอร 2559 

27 มีนาคม2560 

ภาควชิาวิทยาการคอมพิวเตอร 

คณะวิทยาศาสตร  มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_26 

 

7 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่1 

26 เม.ย. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_16 

8 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559คร้ังที่ 2 

13 มิ.ย. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_17 
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การปฐมนิเทศอาจารยใหม (หมายถึง อาจารยที่ไดรับการแตงต้ังเปนอาจารยประจําหลักสูตร ปการศึกษา 2559) 

 ในปการศึกษา 2559 ไมมีอาจารยใหม  

การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน  มี       ไมมี            

     (หลักสตูรจะแตงตัง้อาจารยอทิธิเทพ นวาระสุจิตรเปนอาจารยที่ปรึกษานิสติสถติชิั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2560 จึงมี

การแนะนําดานการจัดการเรียนการสอนใหเขาใจกอนปฏิบตัิหนาที)่ 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Stat_59_4.1_1 แผนกรอบอตัรากําลงัของภาควิชา (แผน 15 ป  2551 – 2565) 

B.Sc.Stat_59_4.1_2 ประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองรับสมัครคดัเลอืกบคุคลเพ่ือจางเปน

พนักงานงานมหาวิทยาลยั ตําแหนงอาจารย เลขประจําตําแหนง (1) 7-4535 

สังกดัภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

B.Sc.Stat_59_4.1_3 ประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองรับสมัครคดัเลอืกบคุคลเพ่ือจางเปน

พนักงานงานมหาวิทยาลยั ตําแหนงอาจารย เลขประจําตําแหนง (1) 7-4535 

สังกดัภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

B.Sc.Stat_59_4.1_4 ประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองรับสมัครคดัเลอืกบคุคลเพ่ือจางเปน

พนักงานงานมหาวิทยาลยั ตําแหนงอาจารย เลขประจําตําแหนง (1) 7-0246 

สังกดัภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

B.Sc.Stat_59_4.1_5 ประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองรับสมัครคดัเลอืกบคุคลเพ่ือจางเปน

พนักงานงานมหาวิทยาลยั ตําแหนงอาจารย เลขประจําตําแหนง (1) 7-0246 

สังกดัภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

B.Sc.Stat_59_4.1_6 คําสัง่แตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูร 

B.Sc.Stat_59_4.1_7 บันทึกขอความ เร่ือง แจงมติทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลยั วันที่ 23 ธันวาคม 2558 

และ บันทึกขอความ เร่ืองขอสง สมอ.08 หลักสตูรระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศกึษา วันที ่19 ม.ค.2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_8 ประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองรับสมัครคดัเลอืกบคุคลเพ่ือจางเปน

พนักงานงานมหาวิทยาลยั ตําแหนงอาจารย เลขประจําตําแหนง (1) 7-4535 

สังกดัภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

B.Sc.Stat_59_4.1_9 ประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองรับสมัครคดัเลอืกบคุคลเพ่ือจางเปน

พนักงานงานมหาวิทยาลยั ตําแหนงอาจารย เลขประจําตําแหนง (1) 7-4535 

สังกดัภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

B.Sc.Stat_59_4.1_10 แผนการจัดการความเสีย่งดานการบริหารอาจารยประจําหลักสตูร ปการศึกษา 

2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_11 บันทึกขอความ เร่ืองผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนเงินรายไดคณะ
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

วิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2559 คร้ังที ่2 

B.Sc.Stat_59_4.1_12 การเลือกใชเกณฑ AUN-QA ในการพัฒนาหลักสูตรสูความเปนเลิศ วันที่ 20 

ตลุาคม 2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_13 โครงการพัฒนาหลักสตูรตามบริบท มศว ปการศึกษา 2559 วันที่ 16 พฤศจิกายน 

2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_14 โครงการจัดการความรูและสรางเสริมบรรยากาศวิจัย เร่ือง “การวิจัยในชั้นเรียน”

วันที ่25 พ.ย. 2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_15 อบรมเชิงปฏบิตัิการสําหรับการเตรียม ความพรอมสูเกณฑคณุภาพการศึกษาเพ่ือ

การดําเนินงานที่เปนเลศิ (EdPEx) วันที่ 13 มีนาคม2560 

B.Sc.Stat_59_4.1_16 โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสติสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 

คร้ังที ่1 วันที ่26 เม.ย. 2560 

B.Sc.Stat_59_4.1_17 โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสติสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 

คร้ังที ่2 วันที่ 13 มิย. 2560   

B.Sc.Stat_59_4.1_18 การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด วันที ่28 มีนาคม 2560 

B.Sc.Stat_59_4.1_19 Simple Guide to Writing a Journal Article โดยสํานักพิมพ SAGE  วันที่ 2 

ส.ค. 2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_20 งานมหกรรมวิจัยแหงชาต ิ2559 (Thailand Research Expo 2016) วันที่ 17 - 

21 ส.ค. 2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_21 การตีพิมพผลงานลงวารสารนานาชาตแิละการพิจารณาวารสารทีมีคุณภาพ โดย

บริษัท Thomson Reuters วันที่ 24 ส.ค. 2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_22 เนคเทค ๓ ทศวรรษ พัฒนาไทย งานวิจัยใชไดจริง วันที่ 12 ก.ย. 2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_23 พลังการเปลี่ยนแปลงสูการพัฒนาการศกึษาไทย  วันที่ 14 ก.ย. 2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_24 โครงการจัดการความรู เร่ือง Lean การลดความสูญเสยีที่เกิดจากขอผดิพลาดใน

การทํางาน วันที ่23 พฤศจิกายน 59 

B.Sc.Stat_59_4.1_25 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ : การพัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห 

SWOT Analysis คณะวิทยาศาสตร วันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 

B.Sc.Stat_59_4.1_26 พฤติกรรมบนโลกออนไลนและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร 2559 วันที่ 27 มีนาคม2560 
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คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร (ตัวบงช้ีที่ 4.2) 

ประเด็นที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รายการขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินการ 

จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรที่มีวุฒปิริญญาเอก 1 คน  

จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 

รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก  รอยละ 20 

เทยีบคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 5 คะแนน 

ประเด็นที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

รายการขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินการ 

จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 2 คน 

จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการ รอยละ 40 

เทยีบคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 3.33 คะแนน 
 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินการ 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทีต่ีพิมพหรือเผยแพร 1.8 

จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 

รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสตูรทั้งหมด 

รอยละ 36 

เทยีบคะแนน 5 คะแนน = รอยละ 20 ขึ้นไป 5 คะแนน 
 

 

 

ลําดับ 

 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ผลงานที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร/งานสรางสรรค 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอางอิง) 

คาถวง

น้ําหนัก 

1 

 

อ.สุกญัญา อินทรภักดิ์ 

และ 

ผศ.รวีวรรณ งามสันติกลุ 

Intarapak, S., Ngamsuntikul, R., Model to Predict the 

Decision in Choosing Career of Science Graduates in 

Thailand, International Journal of Applied Bussiness 

and Economic Research. Volume 14, Issue No. 5, pp 

2857 – 2864, 2016.  (B.Sc.Stat_59_4.2_4 ) 

1.0 
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ลําดับ 

 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ผลงานที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร/งานสรางสรรค 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอางอิง) 

คาถวง

น้ําหนัก 

2 

 

อ.กาญจนา  พานชิการ 

และ 

อ. อิทธิเทพ นวาระสุจิตร 

กาญจนา พานิชการ สิริภัค อนุรักษพุฒิ และอิทธิเทพ นวาระ

สุจิตร. ปจจัยทีมี่ความสําคัญตอการตดัสินใจเลือกที่ทํางาน

ของนิสติ/นักศึกษา สาขาวิชาสถติิ ชั้นปที่ 4, วารสารหนวย

วิจัยวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู, 

ปที่ 7 ฉบบัที ่1, หนา 115 – 123, 2559.  

(B.Sc.Stat_59_4.2_5) 

0.8 

ผลรวมคาถวงน้ําหนัก 1.8 

คิดเปนรอยละ 36 
 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Stat_59_4.2_1 รายชื่ออาจารยประจําหลักสตูรใน มคอ. 2 ฉบบัที ่สกอ. ประทับตรารับทราบ   

B.Sc.Stat_59_4.2_2 คําสัง่แตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูร  

B.Sc.Stat_59_4.2_3 บันทึกขอความ เร่ือง แจงมติทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลยั วันที่ 23 ธันวาคม 2558 และ 

บันทึกขอความ เร่ืองขอสง สมอ.08 หลักสตูรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑติศึกษา 

วันที่ 19 ม.ค.2559  

B.Sc.Stat_59_4.2_4 Intarapak, S., Ngamsuntikul, R., Model to Predict the Decision in Choosing 

Career of Science  Graduates in Thailand, International Journal of 

Applied Bussiness and Economic Research. Volume 14, Issue No. 5, pp 

2857 – 2864, 2016.   

(B.Sc.Stat_59_4.2_5) กาญจนา พานิชการ สิริภัค อนุรักษพุฒิ และอิทธิเทพ นวาระสุจิตร. ปจจัยที่มี

ความสําคญัตอการตดัสินใจเลอืกทีท่ํางานของนสิติ/นักศึกษา สาขาวิชาสถิต ิชั้นปที่ 4, 

วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู, ปที่ 7 ฉบับ

ที่ 1, หนา 115 – 123, 2559. 
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ผลที่เกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร (ตัวบงช้ีที่ 4.3)     

ตัวบงช้ียอย 
ปการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2557 2558 2559 

การคงอยูของอาจารยประจําหลักสตูร    100% 100% 100%  

4 ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสตูร 

(B.Sc.Stat_59_4.3_1 B.Sc.Stat_59_4.3_2 และ 

B.Sc.Stat_59_4.3_3) 

4.54 4.68 4.70 

*การรายงานแนวโนมผลการดําเนินงานตองรายงาน  ≥ 3 ชุดขอมูล 

 

          1. ตั้งแตปการศึกษา 2557 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถติิมีอาจารยประจําหลักสตูรครบ 5 คน

ตลอดเวลา และทําแผนอัตรากําลังเพ่ือแสดงการคงอยูและเกษยีณอายเุปนประจําเพ่ือรายงานภาควิชาคณะและ

มหาวิทยาลยัทุกป พรอมทั้งทําเร่ืองขออัตรากําลงักอนอาจารยเกษยีณอายุทุกชวงเวลา 

          2. ผลการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสตูรและอาจารยผูสอนเก่ียวกับการบริหารหลักสตูร 

จากคะแนนเต็ม 5 ตัง้แตป 2557 พบวามีคาเฉลีย่ระดับความพึงพอใจสงูขึ้นทุกป จากการติดตามการจบการศึกษาของ

อาจารยประจําหลักสตูรที่กําลงัศึกษาตอระดับปริญญาเอกพบวาจบการศึกษา 1 คน 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

B.Sc.Stat_59_4.3_1 ผลสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสตูร และอาจารยผูสอนบน 

e-survey ปการศึกษา 2557  

B.Sc.Stat_59_4.3_2 ผลสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสตูร และอาจารยผูสอนบน 

e-survey ปการศึกษา 2558  

B.Sc.Stat_59_4.3_3 ผลสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสตูร และอาจารยผูสอนบน 

e-survey ปการศึกษา 2559  
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หมวดท่ี 4 

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

(การบริหารหลักสูตร) 

 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบงช้ีที่ 5.1) 

          ในปการศึกษา 2559 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติิ ยังคงใชหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาสถติฉิบบัปรับปรุง 2554  และมีการดําเนินงานปรับปรุงหลักสตูรควบคูไปดวย  ในการนําเสนอตัวบงชี้นี ้

หลักสูตรขอนําเสนอผลการดําเนินงานโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ ผลการดําเนินงานของหลักสตูร  ฉบับปรับปรุง 

2554 และผลการดําเนินงานการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสตูร ฉบบัปรับปรุง 2560   

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปรบัปรงุ 2554 

- การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  

ระบบและกลไกการ

ออกแบบหลักสูตร

และสาระรายวิชา-

ในหลักสูตร  ฉบับ

ปรับปรุง 2554 

       หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิต ิไดมีการออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวิชา

ในหลักสตูร  ฉบับปรับปรุง 2554 ใหสอดคลองกับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ 

มาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 (B.Sc.Stat_59_5.1_1) ประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เร่ืองแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลกัสตูรระดับอดุมศึกษา พ.ศ.2548 

(B.Sc.Stat_59_5.1_2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการอดุมศึกษา 

(B.Sc.Stat_59_5.1_3) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พ.ศ. 2554 (มคอ. 1) (B.Sc.Stat_59_5.1_4) ตามกระบวนการ

ดังน้ี 

   1. ออกแบบโครงสรางหลักสตูรใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

แหงชาต ิ(TQF) สอดคลองกับมาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหง

ประเทศไทย และนโยบายการศกึษาชาต ิความตองการของชุมชนและสังคม รวมทั้งอัตลักษณ 

ของบัณฑติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

   2. ออกแบบสาระรายวิชาในหลักสตูรในแตละหมวดวชิาใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ (TQF) สอดคลองกับมาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยแีหงประเทศไทย และนโยบายการศกึษาชาต ิความตองการของชุมชนและสังคม 

รวมทั้งอัตลักษณของบัณฑติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

   3. การออกแบบหลักสตูรและสาระรายวิชาในหลักสูตร มีกลไกการดําเนินงานตามระบบ 

การเปดและปรับปรุงหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยในขั้นตอนแรกมีการ

แตงตัง้อาจารยประจําหลักสตูร เพ่ือดําเนินการออกแบบหลกัสตูร ปรับปรุงหลักสตูรและสาระ

รายวิชาในหลักสตูรตามกระบวนการที่วางไวในขอ 1–2  รวมกับภาควชิาคณิตศาสตร ฝาย

วิชาการของคณะวิทยาศาสตร และคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลยั ทีบ่ริการรายวิชาสอนใหกบั
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นิสติหลักสตูรสถติ ิในขั้นตอนทีเ่หลือจนถงึสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบการให

ความเห็นชอบหลกัสตูรน้ีเม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 เปนไปตามระบบและกลไกการ

ดําเนินงานตามระบบการเปดและปรับปรุงหลักสตูรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

การดําเนินงานในป

การศึกษา 2559 

ของหลักสูตร  

ฉบับปรับปรุง 

2554 

         สิ้นปการศกึษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการจัดประชุมเพือ่ประเมินผลการ

ดําเนินงานในปการศึกษา 2558 ของหลักสตูร  ฉบับปรับปรุง 2554 และนําผลการประเมินที่

ไดมาทําการปรับปรุงการการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกบัผลการเรียนรูของนิสติที่

คาดหวังตาม มคอ. 2 การเปดรายวิชาเลือกที่ทันสมัยสอดคลองกบัความตองการของนิสติและ

ตลาดแรงงาน และการจัดอาจารยผูสอนใหเหมาะสมกับแตละรายวิชา  การดําเนินงานในป

การศึกษา 2559 ของหลักสตูร  ฉบับปรับปรุง 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 

    1. ในการนําหลักสตูรตาม มคอ. 2 มาใชกอนเปดภาคการศึกษาในปการศึกษา 2559 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพรอมการเปดรายวชิาตาม

แผนการเรียน มีการสอบถามความถนัดและความสมัครใจในการสอนรายวิชาของอาจารย

ผูสอนในหลกัสตูรเพ่ือการจัดอาจารยผูสอนที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมในแตละรายวิชา สําหรับ

รายวิชาในหมวดอ่ืน ๆ ทางสาขาไดสงแผนการเรียนไปยังภาควิชา  และคณะ  เพื่อประสาน 

 งานกับผูรับผิดชอบรายวิชาอ่ืน ๆ จัดวัน เวลาเรียนและอาจารยผูสอนทีเ่หมาะสมให (การ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คร้ังที่  7/2559) 

    2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ควบคุม กํากับตดิตามใหอาจารยผูสอนจัดสง มคอ. 3  

และ มคอ. 4  กอนเปดภาคการศึกษา 30 วัน โดยตรวจสอบรายวิชาบนเว็บไซตของภาควิชา

และมหาวิทยาลยัวามีวิธีการประเมินตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กําหนดในรายวิชาและหลักสตูร

หรือไม (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คร้ังที ่ 9/2559 และ คร้ังที ่14/2559) 

3. ระหวางเปดภาคการศึกษาประธานหลักสตูร และ/หรืออาจารยที่ปรึกษาจะถามปญหาการ

เรียนการสอนกับนิสติแตละชั้นปวามีการจัดการเรียนสอนอยางไรตรงกับแผนการสอนหรือผล

การเรียนรูที่คาดหวังหรือไม (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คร้ังที ่ 14/2559 

และ คร้ังที ่3/2560) 

4. กอนสอบปลายภาคคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูโดย

นิสติเองและหลงัจากสอบปลายภาคจะมีประชุมเพ่ือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู 

(การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คร้ังที ่ 1/2560 และ คร้ังที ่6/2560) 

 5. หลงัสอบปลายภาคภายใน 30 วัน มีการจัดทํา มคอ. 5 และ มคอ. 6 เพ่ือรายงานผลการ

ประเมินการสอน และผลการเรียนรูในแตละรายวิชา (การประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร  คร้ังที่  1/2560 และ คร้ังที ่6/2560) 

 6. หลงัสอบไลภายใน 60 วัน มีการจัดทํา มคอ. 7 เพ่ือประเมินผลการเรียนการสอนวา

สอดคลองกบัหลักสูตรทีก่ําหนดไวหรือไม (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คร้ังที ่

6/2560) 

  7.  มีการจัดประชุมเพือ่พุดคยุปญหาการสอน การทําโครงงานของนิสติ การแกปญหานิสติที่
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ไมเรียนตามแผนการเรียน (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คร้ังที ่ 1/2560 และ 

คร้ังที ่6/2560) การรับนิสติในปการศึกษา 2559 (รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิคร้ังที ่10/2559) การพิจารณา มคอ. 3 – มคอ. 7 

รวมกัน  และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู  

 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ัน ๆ 

 เน่ืองจากในปการศึกษา 2559  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิต ิยังคงใชหลกัสตูร  ฉบบัปรับปรุง 

2554  หลักสตูรจึงมุงเนนการปรับปรุงกระบวนการไปที่การเปดรายวิชาตาง ๆ ที่ทันสมัยตรงตามความตองการของ

นิสติ และตลาดแรงงาน รวมทั้งการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีความทันสมยั โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนิสติ

ไดมีการฝกทักษะสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที ่21    

   การประเมินและการปรับปรุงกระบวนการการปรับปรุงหลกัสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาใน  

   ศาสตรสาขาน้ัน ๆ (ประเมินกระบวนการป 2558 และ ปรับปรุงกระบวนการสําหรับป 2559) 

การประเมิน

กระบวนการปรับ 

ปรุงหลักสูตรให

ทันสมัยของป

การศึกษา 2558 

       สิ้นปการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีการประชุมรวมกันเพ่ือทําการ

วิเคราะหและประเมินกระบวนการการปรับปรุงหลักสตูรใหทันสมัย  มีรายละเอยีดดังน้ี 

     หลักสตูร  มีการเปดรายวิชาเลือกตามความตองการของนิสติ ทันสมัย และเปนทีต่องการ

ของตลาดแรงงาน เชน รายวิชาโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ (ST455) โดยนิสิตชั้นปที ่4 

สามารถเลือกเรียนไดในภาคการศกึษาที่ 2/2558  หลักสตูรไดทําการพดูคยุ สอบถาม และ

สํารวจความคดิเห็นของนิสิต ศิษยเกา และผูใชบัณฑติ พบวา วิชาน้ีมปีระโยชนอยางมากตอ

การฝกงานและการทํางานจริงในหนวยงานของรัฐและเอกชน 

      หลักสูตร  วิเคราะหแลวเห็นวาควรเปดรายวิชาน้ีในทุกปการศึกษาและควรใหนิสติชั้นปที ่

3 สามารถเลือกเรียนวชิานี้ไดกอนออกฝกงาน 

การปรับปรุง

กระบวนการการ

ปรับปรุงหลักสูตร

ใหทนัสมัยสําหรับป

การศึกษา 2559 

       จากผลการวิเคราะหและประเมินขางตน หลักสตูร  ทําการปรับปรุงกระบวนการการ

ปรับปรุงหลักสตูรใหทันสมยั สําหรับปการศึกษา 2559 ดงัน้ี 

     หลักสตูร  ไดเปดรายวิชาโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ (ST455) ตามความตองการขอนิสติ 

ความทันสมยั และเปนทีต่องการของตลาดแรงงาน โดยใหนิสติชั้นปที ่3 และ ชั้นปที่ 4 เลือก

เรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2559 เพ่ือเตรียมความพรอมกอนการฝกงาน และการทํางานจริง 

และมีการเพ่ิมโจทยปญหาที่เปนปญหาจริงในหนวยงานเพ่ือใหนิสติไดฝกคดิทักษะ คดิวิเคราะห 

และแกปญหา   
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   ระบบและกลไก และการดําเนินงานการปรบัปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตร 

   สาขาน้ัน ๆ   

ระบบและกลไกการ

ปรับปรุงหลักสูตร

ใหทนัสมัยในป

การศึกษา 2559 

       หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิต ิฉบบัปรับปรุง 2554 มีการออกแบบ

หลักสตูรใหสามารถปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาสถติติาม

กระบวนการดังน้ี 

   1. ออกแบบโครงสรางหลักสตูร โดยวางโครงสรางเปนหมวดวิชาทีเ่นนนิสติเปนศูนยกลาง

และสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที ่21  ในแตละหมวดวิชากําหนดรายวิชาที่มีหนวยกิต 

รวมไมนอยกวาหนวยกิตรวมในแตละหมวดวิชา เพ่ือใหนิสติสามารถเลือกเรียนใหสอดคลองกับ

ความทันสมยัตามความกาวหนาในศาสตรสถติ ิหรือตามความถนัดของตนเอง  

   2. ออกแบบวิชาเฉพาะดานบางวิชาทีม่ีคําอธิบายรายวิชาแบบเปดกวาง เพื่อเปนการ

ปรับปรุงหลักสตูรใหทันสมยัตามความกาวหนาในศาสตรสถติิไดทันทวงที อาทิเชน รายวิชา

สัมมนาเกีย่วกับวิชาสถติ ิโครงงานสถติิ และการศึกษารายบคุคลในวิชาสถติ ิ

   3. การปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสตูร  มีกลไกการดําเนินงานผานการประชุคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูร เพ่ือดําเนินการออกแบบปรับปรุงหลักสตูร และสาระรายวิชาใน

หลักสตูร ตามกระบวนการที่วางไวในขอ 1–2   อาทเิชน การกําหนดรายวิชาชีวสถติิเปนวิชา

บังคับเรียนเพ่ือการจัดการเรียนรูในเน้ือหาเชิงสหวิทยาการ โดยการสงเสริมความเขาใจใน

เน้ือหาวิชาสถติิที่เปนแกนหลกั และสอดแทรกทักษะความรูดานสขุภาพแหงศตวรรษที่ 21 และ

เรียนวิชาคณิตศาสตรที่เปนวิชาบังคับโดยใชโปรแกรม CaR และ Euler ชวยการคํานวณและ

สรางกราฟเพ่ือใหนิสติมีความเขาใจคณิตศาสตรเพ่ิมมากขึ้น นอกจากน้ีนิสติยังสามารถเสนอ

รายวิชาเลือกทีต่องการเรียนผานอาจารยที่ปรึกษา 

การดําเนินงานการ

ปรับปรุงหลักสูตร

ใหทนัสมัยในป

การศึกษา 2559  

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิมีการประชุมเพ่ือ  

   1. พิจารณาเปดวชิาเลือกตามความตองการของนิสิต และมีการเปดรายวิชาโปรแกรม

ประยุกตทางธุรกิจ (ST455) ใหนิสติชั้นปที่ 3 เลอืกเรียนได ตามผลการปรับปรุงกระบวนการ

การปรับปรุงหลักสตูรใหทันสมยัขางตน  (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คร้ังที ่

7/2559)  

   2. พิจารณาหัวขอสัมมนาและโครงงาน (B.Sc.Stat_59_5.1_5) ที่พัฒนานิสิตใหเปนผูเรียนรู

ดวยตนเองโดยมีอาจารยใหคําปรึกษา อาจารยประจําหลักสตูรมีการพิจารณาหัวขอภายใต

กรอบการพัฒนาทกัษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศและทักษะอาชีพใน

ดานตาง ๆ 

การประเมิน

กระบวนการปรับ 

ปรุงหลักสูตรให

ทันสมัยของป

การศึกษา 2559 

       ในการประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสตูรใหทันสมัยของปการศึกษา 2559 หลักสตูร 

ไดเปดรายวิชาโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ (ST455) ใหนิสติชั้นปที ่3 เลือกเรียนได โดย

หลักสตูร  กําหนดเปาหมายไววา นิสิตรอยละ 70 ของนิสติชั้นปที ่3 ที่ลงทะเบยีนเรียนรายวิชา

โปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ (ST455) ไดใชความรูจากการเรียนวิชาน้ีในการฝกงาน 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตร   ประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการ  และหาแนวทางใน
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การปรับปรุงกระบวนการ  ใหดยีิง่ขึ้น ผลการประเมินพบวา ในภาคการศึกษา 2/2559 มีนิสติ

ชั้นปที ่3 ลงทะเบยีนเรียนวิชาโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ (ST455) 17 คน (จากนิสติชั้นปที่ 3 

19 คน) และจากการสํารวจอยางไมเปนทางการพบวามีนสิติชั้นปที ่3 จํานวน 14 คน (คดิเปน

รอยละ 82.4 ของนิสติชั้นปที ่3 ทีล่งทะเบยีนเรียนวิชานี)้ ไดนําความรูที่ไดจากการเรียนวิชาน้ี

ไปใชในการฝกงาน ซ่ึงบรรลเุปาหมายตามทีห่ลักสตูร  ตั้งไว  

       จากการประเมินขางตนคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  เห็นควรเปดรายวิชาน้ีใหนิสิตชั้น

ปที่ 3 เลือกเรียนได ในปการศึกษาถดัไป และ เน่ืองจากหลกัสตูร  ใหความสําคญักับผลการ

เรียนรู การเรียนรูในศตวรรษที ่21 ของนิสติ และความทันสมัย คณะกรรมการบริหาร 

หลักสตูร  วิเคราะหแลวเห็นควรใหมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และรายละเอยีดใน 

มคอ.3 และ มคอ.4 แตละรายวิชาทุกภาคการศกึษา โดยใหสอดคลองกับผลการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ของนิสติ และทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวชิาสถติิใน 
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แผนผังที่ 8 ระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  ฉบับปรับปรุง 2554 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผูรับผิดชอบ 

 

- ปการศึกษา 2553/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

- ปการศึกษา 2553 – 

2554/ อาจารยประจํา

หลักสูตร 

- ปการศึกษา 2553 –

2554/ อาจารยประจํา

หลักสูตร 

- ปการศึกษา 2554/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

- ปการศึกษา 2555/ 

มหาวิทยาลัย 

- ทุกปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

- ปลายภาคเรียน/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- ปลายภาคเรียน/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

- ปลายปการศึกษา/  

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- ปการศึกษา 2558/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปรบัปรงุ 2560 

          หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิไดดําเนินงานปรับปรุงหลกัสตูรมาตั้งแตปการศึกษา 2558 ซ่ึง

หลักสูตร  ฉบบัปรับปรุง 2560 ยงัคงยดึแนวทาง ระบบและกลไกการออกแบบหลักสตูรเชนเดยีวกบัหลักสตูร  ฉบับ

ปรับปรุง 2554 โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือผลติบัณฑติทีมี่ความรอบรูในวิชาการดานสถติิ วิจัย และคอมพิวเตอร สามารถ

นําองคความรูมาประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ (สมรรถนะของหลกัสตูร)  เนนการ

เรียนรูในศตวรรษที ่21 และการใหผูเรียนเปนศูนยกลาง  

          นอกจากน้ีเพ่ือใหหลักสตูรมองเห็นถึงเปาหมาย ขอบขาย สาระและลําดบัการเรียนรู ความตอเนื่อง สอดคลอง

เชื่อมโยงกันของรายวชิาทีต่องเรียนในแตละชั้นป และการบรูณาการของแตละรายวิชาอยางชดัเจน รวมถึงการ

กําหนดการกระจายมาตรฐานการเรียนรูของหลักสตูรสูรายวิชาในทักษะดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู  ดาน

ทักษะทางปญญา ดานทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ และดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดอยางถูกตองเหมาะสม หลักสตูรไดทําการเพ่ิมกระบวนการในการ

ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสตูรสําหรับหลกัสตูร ฉบับปรับปรุง 2560 อีก 3 กระบวนการ คือ  

         1. การศึกษาผลการเรียนรูของนิสติในหลักสตูร 

         2. การกําหนดสมรรถนะและผลการเรียนรูของนสิติในแตละชั้นป ไดแก  

             ชั้นปที ่1 – 2  มทีักษะการใชชีวติในสังคมไดอยางมีความสขุ มคีวามรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและ 

                               วิทยาศาสตร สามารถเขยีนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร มคีวามรูทฤษฎีพ้ืนฐานทางสถติ ิ 

                               สามารถทําการวิเคราะหสถติิเบือ้งตนโดยใชโปรแกรมทางสถิติได  

             ชั้นปที ่3       มีความรูระบบฐานขอมูล มคีวามรูทางทฤษฎทีางสถติ ิสามารถเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช 

                              ทฤษฎีการเลือกตัวอยาง วิเคราะหขอมูลได สรางปญหาพเิศษโดยใชความรูที่เรียนมาได และ 

                              สามารถใชโปรแกรมทางสถติิวิเคราะหขอมูลได ฝกประสบการณจริงผานการฝกงาน 

             ชั้นปที ่4       สามารถคนควา ศึกษาความรูใหม ๆ ในศาสตรสาขาสถติ ิสามารถสรางงานวิจัยและเลือกใช 

                              วิธีวิเคราะหทางสถติิไดอยางถูกตองและเหมาะสม    

         3. การกําหนดคุณลักษณะพิเศษของนิสติในหลักสตูร ไดแก 

             (1) มีทักษะสื่อสาร 

             (2) มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะรับใชสังคม 

 - การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร  

ระบบและ

กลไกการ

ออกแบบ

หลักสูตรและ

สาระรายวิชา

ในหลักสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

2560  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิฉบบัปรับปรุง 2560 ไดมีการออกแบบหลกัสตูร

และสาระรายวิชาในหลักสตูรใหสอดคลองกับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑมาตรฐาน

หลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 (B.Sc.Stat_59_5.1_6), ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง

แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 (B.Sc.Stat_59_5.1_7), 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการอุดมศึกษา (B.Sc.Stat_59_5.1_3), และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พ.ศ. 2554 

(B.Sc.Stat_59_5.1_4) ตามกระบวนการดังน้ี 

   1. ออกแบบโครงสรางหลักสตูรใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุม 
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ศึกษาแหงชาต ิ(TQF)  มาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  การ

เรียนรูในศตวรรษที ่21  นโยบายการศึกษาชาต ิ นโยบายรัฐบาล  ความตองการของชมุชนและสังคม  

สมรรถนะของหลักสตูร  สมรรถนะและผลการเรียนรูของนิสติในแตละชั้นป  คุณลักษณะพิเศษของ

นิสติในหลักสตูร  คานิยม (Core Value) ของคณะวิทยาศาสตร  และอัตลักษณของบัณฑิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งนําผลการศกึษาผลการเรียนรูของนิสติในหลักสตูร ผลการ

ประเมินจากขอมูลที่ไดรับจากผูประกอบการ ผูใชบัณฑติ ศษิยเกา และนิสิตปจจุบัน มาพิจารณาเพ่ือ

ออกแบบและปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร เพ่ิม–ลดรายวิชาในหลักสตูรใหทันสมยั 

   2. ออกแบบสาระรายวิชาในหลักสตูรในแตละหมวดวชิาใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ (TQF)  มาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศ

ไทย  การเรียนรูในศตวรรษที ่21  นโยบายการศึกษาชาต ิ นโยบายรัฐบาล  ความตองการของชุมชน

และสงัคม  สมรรถนะของหลักสตูร  สมรรถนะและผลการเรียนรูของนิสติในแตละชั้นป  คุณลักษณะ

พิเศษของนิสติในหลกัสตูร  คานยิม (Core Value) ของคณะวิทยาศาสตร  และอัตลักษณของบัณฑติ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งนําผลการศกึษาผลการเรียนรูของนิสติในหลักสตูร  ผลการ

ประเมินจากขอมูลที่ไดรับจากผูประกอบการ ผูใชบัณฑติ ศษิยเกา และนิสิตปจจุบัน มาพิจารณาเพ่ือ

ออกแบบและปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสตูรใหทันสมัย 

   3. การออกแบบหลักสตูรและสาระรายวิชาในหลักสตูร มีกลไกการดําเนินงานตามระบบการ 

เปดและปรับปรุงหลักสตูรของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยในขั้นตอนแรกมีการแตงตั้งอาจารย

ประจําหลักสตูร เพ่ือดําเนินการออกแบบหลักสตูร ปรับปรุงหลักสตูรและสาระรายวิชาในหลกัสตูร

ตามกระบวนการที่วางไวในขอ 1–2  รวมกับภาควิชาคณิตศาสตร ฝายวชิาการของคณะวิทยาศาสตร 

และคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลยั ที่บริการรายวิชาสอนใหกบันิสติหลักสตูรสถติิ  ในสวนของขั้นตอนที่

เหลือจนถึงสํานักงานคณะกรรมการอุดมศกึษารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรเปนไปตาม

ระบบและกลไกการดําเนินการตามระบบการเปดและปรับปรุงหลักสตูรของมหาวิทยาลยัศรีนครินท

รวิโรฒ 

การดําเนินงาน

การออกแบบ

หลักสูตรและ

สาระรายวิชา

ในหลักสูตร  

ปรับปรุง 2560 

        หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิไดดําเนินการออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวิชา

ในหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ ฉบบัปรับปรุง 2560 มกีารดําเนินการมาตัง้แตป

การศึกษา 2558 ตามขั้นตอนตอไปน้ี  

   1. ตลอดปการศึกษา 2558 และปการศึกษา 2559   อาจารยประจําหลักสตูรไดเขารวม โครงการ/

ประชุม/อบรม/สมัมนา/กิจกรรม  ตาง ๆ ที่มหาวิทยาลยั และคณะในมหาวิทยาลยัจัดขึ้นเพ่ือการ

ปรับปรุงและยกระดับคุณภาพหลักสตูร (B.Sc.Stat_59_5.1_8) 

   2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินการปรับปรุงหลักสตูร 

(การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คร้ังที ่8/2558) โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

      (1) พิจารณารายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิซ่ึง

ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสตูรและผูทรงคุณวุฒภิายนอก เพ่ือเสนอคณะวิทยาศาสตรแตงตั้ง 

(คําสั่งแตงตัง้ B.Sc.Stat_59_5.1_9) 
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      (2) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาโครงสรางหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

สถติ ิฉบบัปรับปรุง 2554 และวางโครงสรางหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ ฉบับ

ปรับปรุง 2560  

   3. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุม (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร คร้ังที่ 

13/2558) เพ่ือ 

      (1) ประเมินหลักสตูร กระบวนการออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวิชาของหลกัสตูรวิทยา

ศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ ฉบับปรับปรุง 2554 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความทัน 

สมยั ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาตขิองนิสติ ความตองการของ

ผูใชบัณฑติ ความคดิเห็นของศษิยเกา ความคดิเห็นของนิสติปจจุบัน ความสอดคลองตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาต ิ(TQF)  มาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยแีหงประเทศไทย การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 นโยบายการศึกษาชาต ินโยบายรัฐบาล 

ความตองการของชุมชนและสังคม คานิยม (Core Value) ของคณะวิทยาศาสตร และอัตลักษณของ

บัณฑิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

      (2) ศึกษาผลการเรียนรูของนิสติในหลักสตูร ผลการประเมินจากขอมลูที่ไดรับจากผูประกอบการ 

ผูใชบัณฑติ ศษิยเกา และนิสิตปจจุบัน 

      (3) กําหนดจุดมุงหมายของหลักสตูร สมรรถนะและผลการเรียนรูของนิสติในแตละชั้นป และ

คุณลักษณะพิเศษของนสิติในหลักสตูร  

      (4) กําหนดขอบขาย เนื้อหาสาระของแตละรายวิชาทางทฤษฏ ีและมีการปฏิบตัิทีช่วยเสริมสราง

การพัฒนาความรูทักษะ เน้ือหาของแตละรายวิชาไมมคีวามซ้ําซอน กลุมรายวิชามีความตอเนื่อง

สัมพันธกัน และเหมาะสมกบัระดับความรูของผูเรียน  และมีการกําหนดการกระจายมาตรฐานการ

เรียนรูของหลักสตูรสูรายวิชาใหครอบคลุมทัง้ 5 ดาน 

   4. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรจัดทํารางหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ ฉบับ

ปรับปรุง 2560 เสนอกรรมการบริหารหลกัสตูรพิจารณา (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

คร้ังที ่2/2559)   

   5. นํารางหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิติ ฉบบัปรับปรุง 2560 เสนอตอผูทรงคุณวุฒ ิ

ผูใชบัณฑติ และศษิยเกาซ่ึงเปนผูเชีย่วชาญทางภาคธุรกิจเอกชนพิจารณา  

   6. นําขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิผูใชบัณฑติ และศษิยเกา มาพิจารณาปรับปรุงหลักสตูรตาม

ความเหมาะสมและตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร (การประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร  คร้ังที่ 10/2559) 

   7. เสนอรางหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติ ิฉบบัปรับปรุง 2560 ตอคณะวิทยาศาสตร 

สภาวชิาการมหาวิทยาลยั และสภามหาวิทยาลยั ตามระเบยีบและขั้นตอนของมหาวิทยาลยัเพ่ือ

พิจารณา โดยไดรับอนุมัต/ิเห็นชอบหลกัสตูรจาก 

      (1) คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2559 
      (2) สภาวิชาการในการประชุม คร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที ่9 มกราคม พ.ศ. 2560 
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      (3) สภามหุาวิทยาลยัในการประชุม คร้ังที่ 3/2560 เม่ือวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 
   8. มหาวิทยาลยันํารางหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ ฉบับปรับปรุง 2560 เสนอตอ

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบการใหความเหน็ชอบหลกัสตูร  และเร่ิมใชหลักสตูรใน

ภาคการศึกษาที ่1 ปการศกึษา 2560 

 

ตัวอยางการปรบัปรุง และการออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรสําหรับหลักสูตร  ฉบับปรับปรุง 

2560  

เรื่องพิจารณา รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร  ฉบบัปรับปรุง 2560 

1. การศึกษาผลการเรียนรูของนิสิตในหลักสูตร 

   จากการพิจารณาผลการเรียนรูฯ  แตละราย 

วิชาของนิสติ พบวาทุก ๆ ป จะมีรายวิชาในกลุม

วิชาเฉพาะดานบงัคับที่นสิติบางคนตองถอนและ

ลงเรียนซํ้า หรือสอบไมผานในรายวิชาน้ัน ๆ เชน 

วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร (CP111) วิชา

สถติคิณิตศาสตร 1 (ST321) มีผลทําใหนิสติกลุม

น้ีอาจไมสําเร็จการศึกษาตามแผน   จากการ

วิเคราะหในแตละรายวิชาพบวา ปญหาเกิดจาก  

(1) นิสติไมมีพ้ืนฐานคณิตศาสตรทีเ่พียงพอ

สําหรับการเรียนวิชาสถิตคิณิตศาสตร 1 (ST321)  

(2) นิสติไมมีพ้ืนฐานการเขยีนโปรแกรมที่เพียงพอ

สําหรับการเรียนวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร 

(CP111) เน่ืองจากนิสติสวนใหญไมเคยเรียนการ

เขียนโปรแกรมมากอน 

1. จากการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น หลกัสตูร  ทําการปรับปรุง 

โดยการเปดรายวชิามีลําดบักอนหลงัทีเ่หมาะสม มีวัตถุประสงค

เพ่ือเอ้ือใหนิสติมีพ้ืนฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด ดังนี ้

(1) เพ่ิมรายวิชาคณิตศาสตรสําหรับสถิติ (MA217) ในเทอมที่ 1 

ของชั้นปที ่2 กอนเรียนวิชาวิชาสถติคิณิตศาสตร 1 (ST221 

(ปรับรหัสรายวิชาใหสอดคลองกับชั้นปที่เรียน)) ซ่ึงเรียนใน

เทอมที่ 2   

    วชิาที่เพ่ิมนี้จะทําใหนิสติมพ้ืีนฐานคณิตศาสตรทีเ่พียงพอ 

เน่ืองจากวิชาน้ีมเีน้ือหาสาระและลําดบัการเรียนรู และความ

ตอเน่ืองจาก วิชาแคลคลูัส 1 และ วิชาแคลคูลสั 2 (MA115 และ 

MA116) และสอดคลอง เชื่อมโยงกับสาระการเรียนรูในวิชาสถติิ

คณิตศาสตร 1 (ST221)  

(2) เพ่ิมรายวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน (ST111) ในเทอมที ่1 

ของชั้นปที ่1 วิชาน้ีจะมีสาระและลําดับการเรียนรู ในการเขยีน

โปรแกรม กอนวชิาการโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 (CP111) ซ่ึง

เรียนในเทอมที่ 2 

2. การกําหนดสมรรถนะและผลการเรียนรูของ

นิสิตในแตละช้ันป 

2. จากการวิเคราะหสมรรถนะและผลการเรียนรูของนสิติในแต

ละชั้นปทีห่ลกัสตูร  กําหนดไว หลักสตูร  ทําการปรับปรุง ดงั

ตัวอยาง เชน  

(1) มีการกําหนดสมรรถนะใหนิสติชั้นปที ่2 สามารถทําการ

วิเคราะหขอมูลเบื้องตนได และสามารถใชโปรแกรมในการ

วิเคราะหขอมูลได  หลักสตูรไดวางแผนการเรียนใหนิสติชั้นปที่ 

2 ไดเรียนวิชาสถติิไมอิงพารามิเตอร* (ST242 (ปรับรหสั

รายวิชาใหสอดคลองกบัชั้นปทีเ่รียน)) ในเทอมที ่2 ตอจากวชิา

หลักสถติิ 1 (ST112) และวิชาหลักสถติิ 2 (ST213) โดยมี
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วัตถปุระสงคเพ่ือใหนิสติชั้นปที่ 2 เห็นถึงความแตกตาง และ

สามารถเลือกใชวิธีการวิเคราะหของสถติทิี่อิงพารามเิตอรและ

สถติทิี่ไมอิงพารามิเตอร ไดอยางถูกตองเหมาะสมกับขอมลู 

รวมทั้งสามารถใชโปรแกรมในการวิเคราะหได 

      จะเห็นวาคําอธิบายรายวิชาของทั้ง 3 วิชาน้ีมีเน้ือหาที่

เหมาะสมกับชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต และ ครอบคลุมครบถวน

สําหรับการเรียนรูที่กําหนดไวของนิสติชั้นปที ่2  มีความ

ตอเน่ืองเชือ่มโยงกันระหวางวิชา และมีการฝกปฏิบตัิโดยใช

โปรแกรมที่ชวยสรางการพัฒนาทักษะของนิสติ 

(B.Sc.Stat_59_5.1_10)  

(* ในปกอน ๆ หลักสตูร  เปดวิชาสถติิไมอิงพารามิเตอร 

(ST342) ใหนิสติชั้นปที่ 3 เรียน) 

(2) การกําหนดการกระจายมาตรฐานการเรียนรูของหลักสตูรสู

รายวิชาในทักษะทั้ง 5 ดาน เปนไปตามสาระการเรียนรูที่

คาดหวังของแตละรายวิชา และตองสอดคลองกับสมรรถนะ

สมรรถนะและผลการเรียนรูของนิสติในแตละชั้นปทีห่ลกัสตูร  

กําหนด เชน การกําหนดการกระจายมาตรฐานการเรียนรูของ

หลักสตูรสูรายวิชาในทักษะดานปญญา มีวัตถุประสงคใหนิสติมี

การพัฒนาการเรียนรู จากการมีความรูทฤษฎีพ้ืนฐานจาก

รายวิชาทีเ่รียนในชั้นปที ่1 และ 2 ที่ชวยใหคดิไดอยางมีระบบ

และมีเหตผุล ไปสูการนําความรูไปประยุกตใช และการมี

ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และแกปญหาได ใน

ชั้นปที ่3 และชั้นปที่ 4 (B.Sc.Stat_59_5.1_11) 

(3) มีการปรับปรุงรหสัของแตละรายวิชาใหสอดคลองกบัชั้นปที่

เรียน ลําดบัของสาระการเรียนรู และความตอเน่ืองของรายวิชา  

3. การกําหนดคุณลักษณะพิเศษของนิสิตใน

หลักสูตร 

(1) มีทักษะสื่อสาร 

(2) มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะรับใชสังคม 

3. มีการออกแบบรายวิชาศึกษาทั่วไปทีเ่นนเน้ือหาความรู 

ทฤษฎี และการปฏิบัติในการสรางความเปนมนษุย โดยมี

วัตถปุระสงคเพ่ือเตรียมนิสิตออกสูโลกแหงการดําเนินชีวิต ทุก

รายวิชาศึกษาทั่วไปมีการกําหนดการกระจายมาตรฐานการ

เรียนรูของหลักสตูรสูรายวิชาทีเ่นนการมีทักษะสื่อสาร รวมทั้ง

การเลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม และการมีจิต

สาธารณะ มีความรับผดิชอบตอตนเอง สังคม องคกร และ

สิ่งแวดลอม (B.Sc.Stat_59_5.1_11) 

4. การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย  4. หลักสูตร  เพ่ิมรายวิชาเฉพาะดานเลือกที่ทันสมยั และเนน
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(1) ปจจุบันรัฐบาลกําหนดให ไทยแลนด 4.0 เปน

วาระแหงชาติ โดยเนนความคดิสรางสรรค 

นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและการวิจัย

และพัฒนา ในกลุมเปาหมาย 5 กลุม หลักสูตร

ประเมินวารายวิชาในกลุมรายวิชาเฉพาะดาน

เลือกที่มีอยูในหลกัสตูร  ฉบบัปรับปรุง 2554 ยงั

ไมเพยีงพอที่จะทําการวิเคราะหขอมลูที่ไดจาก

กลุมเปาหมายเหลาน้ี 

(2) หลกัสตูรประเมินจํานวนรายวิชาที่เนนทักษะ

ทางวิชาชีพของนิสติที่มอียูในหลักสตูร  ฉบับ

ปรับปรุง 2554 โดยคํานึงถึงความทันสมยั ความ

ตองการของนิสติ และความตองการของ

ตลาดแรงงาน พบวาควรเพ่ิมรายวิชาเลอืกใหมให

นิสติไดเลือกเรียนตามความถนัดเพ่ิมมากขึ้น 

ทักษะทางวชิาชีพของนิสติ เชน วิชาการวิเคราะหหลายตัวแปร 

(ST441)  วิชาการวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท (ST442)  

วิชาหลกัการประกันภยั (ST261)  วิชาการบัญชีเบือ้งตน 

(ST367)  วิชาการโปรแกรมเชงิสถติ ิ(ST443)  วิชาการเขยีน

โปรแกรมสําหรับนกัสถติิ (ST444)  

 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ัน ๆ 

ระบบและกลไกการ

ปรับปรุงหลักสูตร

ใหทนัสมัยใน

หลักสูตร  ฉบับ

ปรับปรุง 2560 

         หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ ฉบับปรับปรุง 2560 มีการออกแบบ

หลักสตูรใหสามารถปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาสถติติาม

กระบวนการดังน้ี 

   1. ออกแบบโครงสรางหลักสตูร โดยวางโครงสรางเปนหมวดวิชาทีเ่นนนิสติเปนศูนยกลาง

และสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที ่21 นโยบายของรัฐบาล ความตองการของนิสติและ

ผูใชบัณฑติ และตลาดแรงงาน ในแตละหมวดวิชากําหนดรายวิชาที่มีหนวยกิตรวมไมนอยกวา

หนวยกิตรวมในแตละหมวดวิชา เพ่ือใหนิสิตสามารถเลือกเรียนใหสอดคลองกับความทันสมัย

ตามความกาวหนาในศาสตรสถติ ิหรือตามความถนดัของตนเอง 

   2. ออกแบบวิชาเฉพาะดานบางวิชาทีม่ีคําอธิบายรายวิชาแบบเปดกวาง เพื่อเปนการปรับ 

ปรุงหลักสตูรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสถติิไดทันทวงท ีอาทเิชน รายวชิาสมัมนา

ทางดานสถติ ิ(ST472) วิชาโครงงานสถติิ 1 และวิชาโครงงานสถติ ิ2 (ST473 และ ST474) 

และวิชาการศึกษารายบคุคลทางดานสถติิ (ST471) 

   3. การปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสตูร  มีกลไกการดําเนินงานผานการประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร เพ่ือดําเนินการออกแบบปรับปรุงหลักสตูร และสาระรายวิชาใน

หลักสตูร ตามกระบวนการที่วางไวในขอ 1–2    

   4. มีการปรับปรุงรายละเอียดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 ทุกภาคการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับ

ผลการเรียนรูในศตวรรษที ่21 ของนิสติ และทันสมยัตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาสถิต ิ

การดําเนินงานการ       คณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิตมีิการจัดประชุมเพ่ือ
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ปรับปรุงหลักสูตร

ใหทนัสมัยใน

หลักสูตร  ฉบับ

ปรับปรุง 2560 

พิจารณาเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดานเลือกในหลักสตูร  ฉบับปรับปรุง 2560 โดยให

สอดคลองกบั การเรียนรูในศตวรรษที ่21 นโยบายของรัฐบาล การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ

ของนิสิต ความตองการของนิสิต และความตองการของตลาดแรงงาน เชน วชิาการวิเคราะห

หลายตัวแปร (ST441)  วชิาการวิเคราะหขอมลูจําแนกประเภท (ST442)  วิชาหลักการ

ประกันภัย (ST261)  วิชาการบัญชเีบื้องตน (ST367)  วิชาการโปรแกรมเชิงสถติิ (ST443)  

วิชาการเขยีนโปรแกรมสําหรับนักสถติ ิ(ST444)   

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Stat_59_5.1_1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.

2548 

B.Sc.Stat_59_5.1_2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลัก 

สตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 

B.Sc.Stat_59_5.1_3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอดุมศึกษา 

B.Sc.Stat_59_5.1_4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร พ.ศ. 2554  

B.Sc.Stat_59_5.1_5 แผนการเรียนรายวิชา ST472 สัมมนาเกีย่วกบัวิชาสถติิ และ รายวิชา ST473 โครงงานสถติ ิ 

B.Sc.Stat_59_5.1_6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.

2558 

B.Sc.Stat_59_5.1_7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลัก 

สตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 

B.Sc.Stat_59_5.1_8 รายชือ่อาจารยและโครงการที่เขารวม 

B.Sc.Stat_59_5.1_9 คําสัง่แตงตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติ ิ

B.Sc.Stat_59_5.1_10 คําอธิบายรายวิชา ST112 ST213 ST242 

B.Sc.Stat_59_5.1_11 การกําหนดการกระจายมาตรฐานการเรียนรูของหลกัสตูรสูรายวิชา 
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การบริหารหลักสูตร 

1. ปญหาในการบริหารหลกัสูตร 

หลักสตูรวิทยาศาตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ มีอาจารยประจําหลักสตูรที่มคีุณวุฒติรงสาขา 4 คนอีก 1 คน 

มีคุณวุฒิทางคณิตศาสตรประยุกต และ 2 ใน 4 คน น้ีจะเกษยีณอายุในป พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 ทําใหสาขาสถติิ

ตองรับอาจารยที่มคีุณวุฒติรงสาขาใหทันป พ.ศ. 2562 จํานวน 2 อัตรา และหลักสตูรฉบบัปรับปรุง ที่จะเร่ิมใชป

การศึกษา 2560 จะมีปญหาเร่ืองการเปดวิชาเลือกทีต่องใชผูเชีย่วชาญเฉพาะสาขาเชนสาขาประกันชีวติ การเงิน ซ่ึง

สาขาวชิาสถติิไมมีอาจารยที่จบสาขาดังกลาว 

 2. ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตามวตัถุประสงคของหลักสูตร 

จากปญหาการเปดรับสมัครอาจารยใหม 1–2  อัตรา เพ่ือรองรับอาจารยที่จะเกษยีณอายุราชการ และ

รองรับอาจารยประจําหลักสตูรที่จะลาไปพัฒนาวิชาการ ขณะน้ียังไมไดอาจารยใหม แตในปจจุบันยังไมมีผลกระทบตอ

สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของหลักสตูรเนื่องจากอาจารยทีมี่อยูยังสามารถรับภาระงานขสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

และทําใหนิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาไดภายใน 4 ป 

3. แนวทางการปองกนัและแกไขปญหาในอนาคต 

หลักสตูรปองกันการขาดอาจารยประจําหลักสตูรโดยประชาสัมพันธการรับสมัครอาจารยใหมไปยัง

หนวยงานตาง ๆ และใหนักเรียนทุนที่ศกึษาตางประเทศเรียนทางดานสถติิประยุกต 2 คน ซ่ึงคาดวาจะกลับมาภายใน

ป 2562  
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การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบงช้ีที่ 5.2) 

- การกําหนดผูสอน 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิมีกระบวนการการกําหนดผูสอนแตละรายวิชา โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหนิสติไดรับความรู ประสบการณ และการพัฒนาความสามารถจากผูสอนที่มีความรู ความสามารถ และความ

เชี่ยวชาญในวิชาทีส่อนอยางแทจริง 

ระบบและกลไกการ

กําหนดผูสอน 
      หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติิ มีการวางระบบและกลไกในการกําหนด

ผูสอน ดังนี ้

  1. กอนเปดภาคการศึกษา ฝายจัดตารางสอนของหลักสตูร  ทําการสํารวจความตองการใน

การสอนรายวิชาตาง ๆ ของอาจารยสาขาวิชาสถติิ ในปการศึกษา 2559  

  2. สําหรับรายวชิาที่ไมไดอยูในความรับผดิชอบของภาควชิาคณิตศาสตร  ฝายจัดตารางสอน

ของหลักสตูร  ประสานงานสงแผนการเรียนใหผูรับผดิชอบหนวยงานตาง ๆ เชน รายวิชา

ศึกษาทั่วไปอยูในความรับผดิชอบของสํานักนวตักรรมการเรียนรู  รายวิชาบังคบัอ่ืน ๆ ที่อยูใน

ความรับผดิชอบของภาควิชาตาง ๆ เพ่ือใหหนวยงานนั้น ๆ กําหนดผูสอน กํากับ ตดิตาม และ

ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู 

  3. สําหรับรายวชิาบงัคบั รายวิชาเลอืกทางสถติิ  คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร  พิจารณา

กําหนดอาจารยผูสอนใหเหมาะสมกบัรายวชิา โดยพิจารณาจากความรู ความเชีย่วชาญ 

ประสบการณ และความตองการในการสอน รวมทั้งภาระงานสอนของอาจารยประจํา

หลักสตูรแตละทาน 

  4. ในรายวิชาเอกเลือกที่จําเปนตองประยุกตงานจริงหรือรายวิชาที่ตองการความเชีย่วชาญ

พิเศษหรือไมมีอาจารยประจําที่จบศาสตรน้ัน ๆ เชน เศรษฐศาสตร การเงิน คอมพิวเตอร

ประยุกตทางธุรกิจ  หลกัสตูร  ทําการเชญิอาจารยพิเศษทีม่ปีระสบการณในศาสตรน้ัน ๆ มา

สอนเพ่ือใหนิสิตมีมมุมองการประยุกตกับการทํางานจริง  

  5. เม่ือสิน้สดุภาคการศึกษา อาจารยทุกทานไดรับการประเมินการสอนจากนิสติในรายวิชาที่

รับผดิชอบ (ปค.003) คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  นําผลการประเมิน รวมทั้งขอรองเรียน

ของนิสติมาพิจารณาเพื่อกําหนดอาจารยผูสอนในปการศกึษาถดัไป  ในกรณีทีผ่ลการประเมิน

การสอนจากนิสตินอยกวา 3.51 หลักสตูร  จะเรียกนิสติมาพูดคยุหาสาเหต ุและนําผลการ

พูดคยุแจงอาจารยผูสอนใหปรับปรุงการสอน  

  6. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  ทําการประเมินกระบวนการการกําหนดผูสอนวาเปนไป

ตามเปาหมายทีก่ําหนดหรือไม และเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการใหดยีิ่งขึ้น  

การดําเนินการการ

กําหนดผูสอน 
      หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติิ มีการดําเนินการการกําหนดผูสอน ดงัน้ี 

  1. กอนเปดภาคการศึกษา 2559 ฝายจัดตารางสอนของหลักสตูร  ทําการสํารวจความ

ตองการในการสอนรายวชิาตาง ๆ ของอาจารยสาขาวิชาสถติ ิในปการศกึษา 2559 

(B.Sc.Stat_59_5.2_1)  
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  2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  กําหนดอาจารยผูสอนใหเหมาะสมกบัรายวชิาทางสถิต ิ

โดยพิจารณาจากความรู ความเชีย่วชาญ ประสบการณ และความตองการในการสอน รวมทั้ง

ภาระงานสอนของอาจารยประจําหลักสตูรแตละทาน  (B.Sc.Stat_59_5.2_1) 

  3. หลักสตูร  เชิญอาจารยพิเศษที่มปีระสบการณมาสอนในรายวิชาเฉพาะดานเลอืกไดแก 

วิชาคณิตศาสตรประกันชีวิตเบือ้งตน (ST261) วิชาการเงินเชิงคณิตศาสตร (ST364) วิชาการ

โปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ (ST455) เพ่ือใหนิสติมมุีมมองการประยุกตกบัการทํางานจริง 

(B.Sc.Stat_59_5.2_2) 

  4. เม่ือสิน้สดุภาคการศึกษา อาจารยทุกทานไดรับการประเมินการสอนจากนิสติในรายวิชาที่

รับผดิชอบ (ปค.003)  ผลการประเมินพบวา อาจารยทุกทานไดรับผลการประเมินการสอน

จากนิสิตอยูในระดบัมากขึ้นไป  โดยที่ภาคการศึกษาที ่1/2559 คะแนนการประเมินอยูตัง้แต 

4.10 ถงึ 5.00 และตัง้แต 3.67 ถงึ 4.68 สําหรับภาคการศึกษาที ่2/2559 

(B.Sc.Math_59_5.3_3 และ B.Sc.Math_59_5.3_4) และไมมีขอรองเรียนจากนิสติ  

การประเมิน และ

การปรับปรุง

กระบวนการการ

กําหนดผูสอน 

      ในการประเมินกระบวนการการกําหนดผูสอนของปการศึกษา 2559 หลักสตูร  ได

กําหนดเปาหมาย ไวดงัน้ี  

  1. หลักสตูร  สามารถกําหนดอาจารยผูสอนใหเหมาะสมกบัรายวิชาทางสถติ ิตรงตามความ

เชีย่วชาญ และความตองการของอาจารย 

  2. นิสติมีความพึงพอใจตอการสอนของอาจารยในระดับมากขึ้นไป (คะแนน 3.51 ขึ้นไป) ทกุ

รายวิชา 

      คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประชุมเพ่ือทําการประเมิน และหาแนวทางในการ

ปรับปรุงกระบวนการ  พบวา จากการทําการสํารวจความตองการในการสอนรายวชิาตาง ๆ 

ของอาจารยสาขาวิชาสถิต ิในปการศึกษา 2559  ทําใหหลักสตูรสามารถกําหนดรายวชิาใหกับ

อาจารยไดตรงกับความเชีย่วชาญ และความตองการของอาจารย  และทุกรายวิชามีผลการ

ประเมินการสอนของอาจารยอยูในระดับมากขึ้นไป (คะแนน 3.51 ขึ้นไป) 

      จะเห็นวาผลการประเมินบรรลเุปาหมายทัง้ 2 ขอ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เห็น

ควรใหคงใชกระบวนการการกําหนดอาจารยผูสอนแบบเดมิในปการศึกษา 2560  
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แผนผังที่ 9 ระบบการกําหนดผูสอน การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผูรับผิดชอบ 

 

- ภาคการศึกษาท่ี 3 ป

การศึกษา 2558/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

- ภาคการศึกษาท่ี 3 ป

การศึกษา 2558/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

- ตลอดปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

- กอนเปดภาคการศึกษา 

60 วัน/ อาจารยผูสอน 

 

- กอนเปดภาคการศึกษา 

30 วัน/ อาจารยผูสอน 

 

- ระหวางเปดภาค

การศึกษา/ อาจารยผูสอน 

 

- ภายใน 30 วันหลังส้ินสุด

ภาคการศึกษา/ อาจารย

ผูสอน 

- ภายใน 60 วันหลังส้ินสุด

ปการศึกษา/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 
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- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิมีกระบวนการการกํากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดทํา

แผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือใหไดแผนการเรียนรูทีม่ีเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัด

และการประเมินผลที่ทันสมัย ตรงกับมาตรฐานการเรียนรูทีก่ําหนดไวใน มคอ.2 และสอดคลองกบัการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 และความกาวหนาในศาสตรสาขาวชิาสถติ ิ   

ระบบและกลไกการ

กํากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการจัด 

ทําแผนการเรียนรู 

(มคอ.3 และ มคอ.

4) 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติิ มีการวางระบบและกลไกในการกํากบั 

ตดิตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี ้

   1. กอนเปดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูร รวมกับภาควิชาคณิตศาสตรแจง

กําหนดการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ.4 ใหอาจารยผูสอนทราบ และมอบหมายใหภาควชิาเปนผู

กํากับและตดิตามการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ.4 ของหลกัสตูรใหครบถวนทุกรายวชิา 

   2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มอบหมายใหอาจารยผูสอนจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ.4 

ตามรายวิชาทีมี่การเปดสอน โดยใหนําผลการประเมินใน มคอ. 5 และ มคอ.6   ของรายวิชา

น้ัน ๆ ในปการศึกษาที่ผานมา รวมทัง้การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และความกาวหนาในศาสตร

สาขาวชิาสถติ ิมาพิจารณาเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผล 

   3. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร พิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4  ในดานสาระของรายวิชา 

วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลใหสอดคลองตามมาตรฐานการเรียนรูที่ระบุใน 

มคอ.2 การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และความกาวหนาในศาสตรสาขาวชิาสถติ ิ

   4. อาจารยผูสอนนํา มคอ.3 และ มคอ.4 เผยแพรบนเว็บไซตกอนเปดภาคการศึกษา 30 วัน 

โดยมีภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลยักํากับดแูล 

   5. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  ตดิตามผล ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน ของทุก

รายวิชาในหลักสตูรวาเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรูที่ระบุไวใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 

หรือไม โดยผานผลการประเมินผลการสอนของอาจารยแตละรายวิชา ซึ่งสอบถามเก่ียวกบั

ทักษะการสอน เน้ือหารายวิชา และการใหคําปรึกษา รวมทั้งผลการประเมินตนเองของนิสติ 

   6. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  ทําการประเมินกระบวนการการกํากับ ตดิตาม และ

ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) วาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

หรือไม และเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการใหดยีิง่ขึ้น 

การดําเนินงานการ

กํากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการ

จัดทําแผนการ

เรียนรู (มคอ.3 

และ มคอ.4) 

      ในปการศึกษา 2559 หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิมกีารการดําเนินงาน

การกํากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี ้

     1. กอนเปดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  รวมกับภาควิชาคณิตศาสตรแจง

กําหนดการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ใหอาจารยผูสอนทราบ และมอบหมายใหภาควชิา  เปน

ผูกํากับและตดิตามการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ของหลักสตูรใหครบถวนทุกรายวิชา (การ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คร้ังที่  9/2559 และ คร้ังที ่14/2559) 

   2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มอบหมายใหอาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 
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ตามรายวิชาทีมี่การเปดสอน  โดยใหนําผลการประเมินใน มคอ.5 และ มคอ.6 ของรายวิชา 

น้ัน ๆ ในปการศึกษาที่ผานมา รวมทัง้การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และความกาวหนาในศาสตร

สาขาวชิาสถติ ิมาพิจารณาเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผล  

   3. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  พิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4  ในดานสาระของรายวิชา 

วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลใหสอดคลองตามมาตรฐานการเรียนรูที่ระบุใน 

มคอ.2 การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และความกาวหนาในศาสตรสาขาวชิาสถติ ิ 

   4. อาจารยผูสอนนํา มคอ.3 และ มคอ.4 เผยแพรบนเว็บไซต โดยในภาคการศึกษา 1/2559  

มี มคอ.3 ตามจํานวนรายวิชาที่นิสติหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถติิ ไดเรียน 

จํานวน 26 รายวิชา มคอ.4 จํานวน 1 รายวิชา และ ในภาคการศึกษา 2/2559  มี มคอ.3 

จํานวน 24 รายวิชา  มคอ.3 และ มคอ.4 ของทุกรายวิชาไดรับการเผยแพรบนเวบ็ไซตกอนเปด

ภาคการศึกษา 30 วัน (B.Sc.Stat_59_5.2_5) 

   5. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  ตดิตามผล ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน ของทุก

รายวิชาในหลักสตูรวาเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรูที่ระบุไวใน มคอ.3 และ มคอ.4  

     ผลการพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4 (การดําเนินงานขอ 3.) และ การตดิตามผล 

ตรวจสอบ  (การดําเนินงานขอ 5.) แสดงดงัตาราง 

รายวิชา 

ความสอดคลองของ มคอ.3 และ มคอ.4 กับ

มาตรฐานการเรียนรูที่ระบุใน มคอ.2 
การจัดการเรียนการสอน 

ของทุกรายวิชาในหลักสูตร

เปนไปตามแผนการจัดการ

เรียนรูที่ระบุไวใน มคอ.3 

และ มคอ.4 
สาระของ

รายวิชา 

เกณฑการ

ประเมินผล 

วิธีการ

ประเมินผล 

เทอม 1/2559  

ST242     

ST261     

ST322     

ST342     

ST343     

ST348     

ST364     

ST451     

ST452     

ST473     

ST481     

เทอม 2/2559  

ST241     
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ST245     

ST321     

ST341     

ST345     

ST347     

ST455     

ST471     

ST472     

ST473     

  

การประเมิน และ

การปรับปรุง

กระบวนการการ

กํากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการ

จัดทําแผนการ

เรียนรู (มคอ.3 

และ มคอ.4) 

      ในการประเมินกระบวนการการกํากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู 

(มคอ.3 และ มคอ.4) ของปการศกึษา 2559 หลกัสตูร  ไดกําหนดเปาหมาย ไวดังน้ี 

  1. มคอ.3 และ มคอ.4 ของทุกรายวิชาไดรับการเผยแพรบนเว็บไซตกอนการเปดภาค

การศึกษา 30 วัน   

  2. สาระของรายวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลที่ระบุไวใน มคอ.3 และ 

มคอ.4 ตองสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูซ่ึงระบุไวใน มคอ.2 

  3. การจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลของทุกรายวิชาในหลกัสตูรตองเปนไปตามที่

ระบุไวใน มคอ.3 และ มคอ.4 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือทําการประเมิน และหาแนวทางในการ

ปรับปรุงกระบวนการฯ พบวา ผลการประเมินบรรลุเปาหมายทั้ง 3 ขอ คณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรเห็นควรใหคงใชกระบวนการการกําหนดอาจารยผูสอนแบบเดิมในปการศกึษา 2560  

 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวจิยั การบรกิารวิชาการทางสังคม การ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การประเมิน

กระบวนการการ

จัดการเรียนการ

สอนฯ ในป

การศึกษา 2558 

   สิ้นปการศกึษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมกีารประชุมรวมกันเพ่ือทําการ

วิเคราะหและประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณา

การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการ

ประเมินพบวา ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรมกีารจัดการบรูณาการฯ ครบทุกดาน มีการ

กําหนดวัตถปุระสงคของการบูรณาการทีช่ดัเจน แตไมมีการกําหนดตัวชี้วดัความสําเร็จของ

การบูรณาการ ทําใหหลักสูตรไมสามารถประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการได 

การปรับปรุง

กระบวนการการ

จัดการเรียนการ

สอนฯ สําหรับป

การศึกษา 2559 

       จากผลการประเมินขางตน ในปการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรทําการ

ปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 

การบริการวิชาการทางสังคม การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม โดยใหมีการกําหนด

วัตถุประสงค และตัวชี้วดัในการวัดความสําเร็จของการบูรณาการอยางชดัเจน 
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ระบบและกลไกการ

จัดการเรียนการ

สอนฯ ในป

การศึกษา 2559 

       หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิต ิมีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการ

สอนที่มกีารบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสงัคม การทํานบุํารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม  ดงัน้ี 

   1. หลักสูตรกําหนดวาตองมีการบูรณาการในแตละปใหไดอยางนอย 1 รายวชิา  

   2. กอนเปดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรรวมกันพิจารณาวารายวิชาใดใน

หลักสตูรสามารถบูรณาการเขากับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม  

   3. คณะกรรมการบริหารบริหารหลักสตูรรวมกันกําหนดวัตถุประสงค และตัวชี้วัดในการวัด

ความสําเร็จของการบูรณาการ  

   4. อาจารยผูรับผดิชอบแตละรายวิชาหรือรับผดิชอบกิจกรรมดําเนินการตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

   5. สิ้นปการศึกษา คณะกรรมบริหารหลักสตูรประชุมเพ่ือประเมินผลสําเร็จที่ไดจากการบูร

ณาการวิชาการ รวมทั้งปญหาทีเ่กิดขึ้น เพ่ือนําไปปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการ

สอนที่มกีารบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสงัคม การทํานบุํารุงศลิปะและ

วัฒนธรรมในปการศึกษาตอไป 

การดําเนินงานการ

จัดการเรียนการ

สอนฯ ในป

การศึกษา 2559 

         ในปการศกึษา 2559 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติ ิมีการดําเนินงานใน

การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ

ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม  ดังน้ี 

   1. กอนเปดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณา

รายวิชาในหลักสตูรที่สามารถบูรณาการเขากับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ

ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร คร้ังที ่9/2559) ผล

การประชุมมีดงัน้ี 

    (1) รายวิชาการวิเคราะหการถดถอย (ST341) บูรณาการกับการวิจัย 

    (2) รายวิชาวิธีการทางสถิต ิ1 (ST241) บูรณาการกับการบริการวิชาการกับสังคม 

    (3) รายวิชาแคลคลูสั 2 (MA116) บูรณาการกับการการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

   2. การกําหนดวัตถปุระสงค ตัวชี้วดัในการวัดความสําเร็จของการบูรณาการ เปาหมาย และ

การดําเนินงาน แสดงดังตาราง 
รายวิชากับ

การบูรณาการ 

วัตถุประสงค

ของการบูรณา

การ 

ตัวช้ีวัดในการวัด

ความสําเร็จของ

การบูรณาการ 

เปาหมาย การดําเนินงาน 

1. รายวิชาการ

วิเคราะหการ

ถดถอย (ST341) 

บูรณาการกับการ

วิจัย 

เพ่ือใหนิสิตได

แนวคิดในการนํา

ความรูท่ีเรียนไป

ตอยอดเชื่อมโยง

กับรายวิชาท่ีสูงข้ึน 

นิสิตในชั้นเรียนมี

ความรูความเขาใจใน

แนวคิดเก่ียวกับการ

นําสมการถดถอยเชิง

เสนไปเปนสวนหนึ่ง

ของการวิเคราะห

ปจจัย 

รอยละ 65 ของ

นิสิตในชั้นเรียนมี

ความรูความเขาใจ

ในแนวคิดเก่ียวกับ

การนําสมการ

ถดถอยเชิงเสนไป

เปนสวนหนึ่งของ

อาจารยผูสอนนําผลงานวิจัยเร่ือง

“ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจ

เลือกท่ีทํางานของนิสิต/นักศึกษา 

สาขาวิชาสถิติ ช้ันปท่ี 4” ไป

ประกอบการสอนในวิชาการวิเคราะห

การถดถอย (ST341) จากการสอน

พบวานิสิตมากกวารอยละ 65 ความรู
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การวิเคราะห

ปจจัย 

ความเขาใจในแนวคิดเก่ียวกับการนํา

สมการถดถอยเชิงเสนไปเปนสวนหนึ่ง

ของการวิเคราะหปจจัย 

2. รายวิชาวิธีการ

ทางสถิติ 1 

(ST241) บูรณา

การกับการ

บริการวิชาการ

กับสังคม  

เพ่ือใหผูเขารวม

กิจกรรมไดลงมือ

ปฏิบัติและทํา

กิจกรรมท่ีเชื่อม 

โยงถึงทฤษฎีของ

ความนาจะเปน 

จํานวนผูเขารวม

กิจกรรมท่ีมีความรู

ความเขาใจในแนวคิด

เก่ียวกับทฤษฎีของ

ความนาจะเปน 

รอยละ 60 ของ

จํานวนผูเขารวม

กิจกรรมท่ีมีความรู

ความเขาใจใน

แนวคิดเก่ียวกับ

ทฤษฎีของความ

นาจะเปน 

นิสิตไดรับมอบหมายใหเปน

ผูดําเนินการในกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ

เกมประตูดวงในโครงการเปดโลก

วิทยาศาสตรสูการพัฒนาชุมชนจังหวัด

สระแกวอยางยั่งยืน คร้ังท่ี 3 จากการ

ทํากิจกรรมพบวา ผูเขารวมกิจกรรม

มากกวารอยละ 60 มีความรูความ

เขาใจในแนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีของ

ความนาจะเปน  

3. รายวิชา

แคลคูลัส 2 

(MA116)  บูรณา

การกับการทํานุ

บํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  

เพ่ือใหนิสิตไดมี

มโนทัศนในการ

เชื่อมโยงความรู

คณิตศาสตรกับ

ศิลปะหรือ

วัฒนธรรมของ

ชาติและสากล 

รายงานหรือการ

นําเสนอผลงานการ

วิเคราะหงานศิลปะ

ไทยท่ีใชความรูใน

รายวิชา 

รายงานหรือการ

นําเสนอผลงาน

การวิเคราะหงาน

ศิลปะไทยท่ีใช

ความรูในรายวิชา

ไดถูกตองทุก

ชิ้นงาน 

อาจารยผูสอนกําหนดใหนิสิตจัดบอรด

เร่ือง “มหัศจรรยลําดับฟโบนัชชีกับ

ความงามของศิลปะไทย” นําเสนอการ

ใชความรูเร่ืองลําดับฟโบนัชชีในการ

วิเคราะหงานศิลปะของไทย ซึ่งทุก

ชิ้นงานผานการพิจารณาความถูกตอง

จากอาจารยสาขาคณิตศาสตรแลว   

การประเมิน และ

ปรับปรุงกระบวน 

การการจัดเรียน

การสอนฯ  

       สิ้นปการศึกษา 2559 คณะกรรมบริหารหลักสตูรประชุมเพ่ือประเมินผลสําเร็จที่ไดจาก

การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทํานุ

บํารุงศลิปะและวัฒนธรรม รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือนําไปปรับปรุงกระบวนการฯ ในป

การศึกษาถดัไป  

       ผลการประเมิน พบวา ในปการศึกษา 2559 หลกัสตูรมีการจัดการเรียนการสอนใหมี

การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสงัคม การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม ได

ครบทัง้ 3 ดาน และบรรลุเปาหมายของการบูรณาการทั้ง 3 ดาน 

        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นควรใหคงกระบวนการจัดการเรียนสอนฯ ไวเชนเดมิ

ในปการศึกษา 2560 แตควรปรับปรุงโดยการเพ่ิมรายวิชาที่สามารถนํามาบูรณาการใหมากขึ้น 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

B.Sc.Stat_59_5.2_1 การกําหนดอาจารยผูสอนใหกับแตละรายวิชา 

B.Sc.Stat_59_5.2_2 บันทึกขอความ เร่ืองขออนุมตัิเชิญอาจารยพิเศษ 

B.Sc.Stat_59_5.2_3 ผลการประเมินอาจารยเปนรายวิชา ปค. 003 ภาคการศึกษา 1/2559  

B.Sc.Stat_59_5.2_4 ผลการประเมินอาจารยเปนรายวิชา ปค. 003 ภาคการศึกษา 2/2559 

B.Sc.Stat_59_5.2_5 การเผยแพร มคอ.3 – 6 บนเว็บไซต 
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การประเมินผูเรียน (ตัวบงช้ีที่ 5.3) 

         หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ มีกระบวนการการประเมินผูเรียน มีวัตถปุระสงคเพ่ือการปรับปรุง

การเรียนการสอน การพัฒนาการเรียนรูของนิสติ  และเพ่ือใหนิสติมผีลการเรียนรูตามทีห่ลักสตูรคาดหวัง  ดัง

รายละเอียดตอไปน้ี  

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ระบบและกลไก

การประเมินผล

การเรียนรูฯ  

      หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติิ มีการวางระบบและกลไกในการประเมินผล

การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดงัน้ี 

   1. หลักสูตรมีการกําหนดแผนการเรียนรูลงในรายละเอียดหลักสตูร (มคอ.2) โดยใหมีการ

กําหนดการกระจายมาตรฐานการเรียนรูของหลักสตูรสูรายวชิา (Curruculum mapping) ที่

ชดัเจนในการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ5 

ดาน 

   2. กอนเปดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรควบคมุดูแลใหอาจารยผูสอนแต

ละรายวิชาจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4  โดยใหระบุการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการ

เรียนการสอนใหเกิดผลการเรียนรูในคาบเรียน และบอกวิธีการวัดผลของการเรียนรูทัง้ 5 ดาน

อยางชดัเจน โดยการกําหนดนํ้าหนักแตละองคประกอบตองสอดคลองกับจุดเนนของแตละ

รายวิชา การใชวิธีการประเมินตองมีความหลากหลายขึ้นอยูกับธรรมชาตขิองแตละรายวิชา 

และเพ่ือใหตรงกับผลการเรียนรูและวัตถปุระสงคของหลักสตูร ใน มคอ. 2 เชน มขีอสอบที่

เปนปรนัยและอตันยั มีการสังเกตพฤติกรรมนิสติ การสอบทกัษะในหองปฏบิตัิการ

คอมพิวเตอร การนําเสนอหนาชั้นเรียน และการใหคะแนนการทํางานกลุม รวมทั้งการนํา

แผนการปรับปรุงรายวิชาที่ระบุไวใน มคอ.5 (ของปการศึกษากอนหนา) มาพิจารณาดวย 

   3. อาจารยผูสอนนํา มคอ.3 และ มคอ.4 เผยแพรบนเว็บไซต ใหนิสติทกุคนรับทราบเกณฑ

การประเมินและมีสวนรวมในการประเมินกอนเปดภาคการศึกษา 30 วัน 

   4. ในระหวางการเรียนการสอนแตละรายวิชาอาจารยผูสอนมีการประเมินผลการเรียนรู

ตามที่ตกลงกบันิสติและปรากฎใน มคอ.3 และ มคอ.4 

   5. มีการประชุมทวนสอบผลการเรียน กอนแจงเกรดใหนิสติรับทราบ 

   6. สิ้นภาคการศึกษา อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 และนํา

เผยแพรบนเว็บไซตภายใน 30 วัน หลังปดภาคการศกึษา 

   7. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมเพ่ือพิจารณารายงานผลการเรียนรูในมคอ.5 และ 

มคอ.6  และตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนสิติ เพ่ือทําการปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลการเรียนรู  และหากพบวามี

รายวิชาใดมีความผดิปกติ คณะกรรมการบริหารหลักสตูรจะทําการพูดคยุ สอบถามถึงสาเหตุ 

และรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกปญหา 

   8. หลักสูตรจัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร (มคอ.7) ใหแลวเสร็จภายใน 
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60 วัน หลังปดภาคการศึกษาที่ 2   

   9. สิ้นปการศึกษา คณะกรรมบริหารหลักสตูรประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการการ

ประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาตเิพ่ือนําไปปรับปรุง

กระบวนการฯ ใหดียิ่งขึ้น 

การดําเนินการการ

ประเมินผลการ

เรียนรูฯ ในป

การศึกษา 2559 

      ในปการศึกษา 2559 หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิมกีารดําเนินงานใน

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ ตามระบบและ

กลไกขางตน ดังน้ี 

    1. กอนเปดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรรวมกับภาควิชาคณิตศาสตรแจง

กําหนดการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ใหอาจารยผูสอนทราบ และมอบหมายใหภาควชิาเปนผู

กํากับและตดิตามการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ของหลักสตูรใหครบถวนทุกรายวชิา (การ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คร้ังที่  9/2559 และ คร้ังที ่14/2559) 

   2. อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4  และ นําขึ้นเผยแพรบนเว็บไซต 

ใหนิสติทกุคนรับทราบเกณฑการประเมินและมีสวนรวมในการประเมิน กอนเปดภาคการ 

ศึกษา 30 วัน (B.Sc.Stat_59_5.3_1) 

   3. ในระหวางการเรียนการสอนแตละรายวิชาอาจารยผูสอนมีการประเมินผลการเรียนรู

ตามที่ตกลงกบันิสติและปรากฎใน มคอ.3 และ มคอ.4 

   4. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการประชุมทวนสอบผลการเรียนของนิสติแตละรายวิชา

หลงัสอบปลายภาคโดยพิจารณาตาม มคอ.3 และการกระจายเกรด (การประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร คร้ังที ่ 1/2560 และ คร้ังที ่6/2560) จากนั้นสงผลการประชุม

การทวนสอบและผลการตัดเกรดที่ไมเปนทางการเสนอเขาทีป่ระชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ถาทีป่ระชุมฯ อนุมัต ิผูสอนจะบันทึกเกรดและประกาศเกรดบนเว็บไซตของมหาวิทยาลยั นิสติ 

ผูปกครอง และอาจารยที่ปรึกษาจะทราบผลการเรียนพรอมกันบนเว็บไซต นิสติและอาจารยที่

ปรึกษาจะนําผลการเรียนไปวางแผนการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป    

   5. อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจัดทํารายงานผลการเรียนรูใน มคอ.5 และ มคอ.6 และนํา

เผยแพรบนเว็บไซตภายใน 30 วัน หลังปดภาคการศกึษา (B.Sc.Stat_59_5.3_1) 

   6. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการประชุมเพ่ือพิจารณารายงานผลการเรียนรูใน มคอ.5 

และ มคอ.6  และตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสติ การประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร คร้ังที ่ 1/2560 และ คร้ังที่ 6/2560)  
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แผนผังที่ 10 ระบบประเมินผลการเรียนรูของนิสิต 
ระบบ กลไก 

ระยะเวลา/ ผูรับผิดชอบ 

 

- กอนเปดภาคการศึกษา/ อาจารย

ผูสอน 

 

 

- กอนเปดภาคการศึกษา 30 วัน/ 

อาจารยผูสอน 

- กอนเปดภาคการศึกษา 30 วัน/ 

อาจารยผูสอน 

- กอนเปดภาคการศึกษา 30 วัน/ 

อาจารยผูสอน 

- สัปดาหแรกของการเปดภาค

การศึกษา/ อาจารยผูสอน 

- ระหวางเปดภาคการศึกษา/ อาจารย

ผูสอน 

- ปลายภาคการศึกษา/ อาจารยผูสอน 

- ตลอดภาคการศึกษา/ อาจารยผูสอน 

- หลังสอบวันสุดทาย 2 สัปดาห/  

อาจารยผูสอน 

- ภายใน 30 วันหลังปดภาคการศึกษา 

มคอ.5/มคอ.6 และภายใน 60 วันหลัง

ส้ินสุดปการศึกษา มคอ.7/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

- ปดภาคการศึกษาที่ 2/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 
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- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต 

    ในปการศึกษา 2559 หลักสตูรไดทําการปรับปรุงกระบวนการฯ ในขั้นตอนของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติ 

โดยเพ่ิมการทวนสอบผลการเรียนรูของนิสติในแตละรายวิชากอนสอบกลางภาค และกอนสอบปลายภาค (ซ่ึงไมมีในป

การศึกษา 2558) โดยใชการพูดคยุและสอบถามนิสติโดยตรง เพ่ือประเมินผลการเรียนรูของนิสติ ถาผลการเรียนรูของ

นิสติไมเปนไปตามเปาหมาย (คาดวาจะสอบไมผานในรายวชิานั้น ๆ)  หลกัสตูรจะพิจารณาหาแนวทางในการ

พัฒนาการเรียนรูของนิสติเพื่อใหไดผลการเรียนรูตามเปาหมาย  (สอบผานในรายวิชานั้น ๆ) 

การตรวจสอบการ

ประเมินผลการ

เรียนรูของนิสิตใน

ปการศึกษา 2559 

       ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิมกีารดําเนินงานการ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสติ ดังน้ี 

   1. หลักสูตรมกีารควบคุมใหอาจายผูสอนในแตละรายวิชากําหนดวิธีการประเมินที่สอดคลอง

กับวัตถปุระสงคและกิจกรรมการเรียนการสอน เกณฑการประเมินและการตดัเกรดตองชดัเจน

สอดคลองกบัเกณฑที่นิสติรับรูรวมกันตั้งแตเปดภาคการศึกษา และการวัดและประเมินผลตอง

โปรงใส ตรวจสอบได  

   2. หลักสูตรมกีารทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนิสติตามมาตรฐานผลการเรียนในระดับรายวิชา 

และระดับหลักสตูร เพ่ือยืนยันวาผูเรียนมีผลสมัฤทธ์ิการเรียนรูตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู

ที่กําหนดในรายวิชาและหลกัสตูร  มีรายละเอียด ดังน้ี  

     2.1 การทวนสอบผลสมัฤทธิฯ์ ระดับรายวิชา ไดแก  

       (1)  อาจารยผูสอนทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาที่ผูสอนรับผดิชอบตั้งแตการสังเกตการ

เขาเรียน การทําแบบฝกหดั การทําขอสอบ การชวยเหลือของอาจารยผูสอน และถาประเมิน

แลวคาดวานิสติไมสามารถสอบผานอาจารยจะแนะนําใหถอนรายวิชา 

       (2) อาจารยผูสอนใหนิสติประเมินผลการเรียนรู 5 ดานของตนเองในแตละรายวิชาโดยใช

แบบประเมินทีส่อดคลองกบัมาตรฐานการเรียนรูใน มคอ.2  ผลการประเมินอยูในระดับมากขึ้น

ไป (B.Sc.Stat_59_5.3_2)  

       (3)  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการทวนสอบผลการเรียนรูของนิสติในแตละรายวิชา

กอนสอบกลางภาค และกอนสอบปลายภาค  

        ภาคการศึกษาที ่1 ไมมีรายวิชาใดที่มีปญหา   

        ภาคการศึกษาที ่2 หลกัสตูรทําการทวนสอบผลการเรียนรูของนิสติในรายวชิาแคลคูลสั 

2 (MA116) ทั้งกอนสอบกลางภาคและปลายภาค โดยการสมัภาษณพูดคยุพบวาผลการเรียนรู

ของนิสิตบางคนไมเปนไปตามเปาหมาย นิสติคาดวาจะสอบไมผานในรายวิชาน้ี หลักสตูร

พิจารณาหาแนวทางแกไขโดยรวมมอืกับหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร 

และภาควิชา จัดใหม ีMath Clinic สอนเสริม กอนสอบกลางภาคในวันที่ 22, 28 กุมภาพันธ 

และ 1 มีนาคม 2560 และกอนสอบปลายภาคในวันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 ผลที่ไดคือ 

นิสติมีการพัฒนาทําใหผลการเรียนรูเปนไปตามเปาหมาย นิสติทุกคนสอบผานรายวิชาแคลคูลสั 

2 (MA116) 

      (4)  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการประชุมทวนสอบผลการเรียนของนสิติแตละ
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รายวิชาหลังสอบปลายภาคโดยพิจารณาตาม มคอ.3 และการกระจายเกรด การประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร คร้ังที ่ 1/2560 และ คร้ังที ่6/2560) จากน้ันสงผลการประชุม

การทวนสอบและผลการตดัเกรดที่ไมเปนทางการเสนอเขาทีป่ระชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ถาทีป่ระชุมฯ อนุมตั ิผูสอนจะบันทึกเกรดและประกาศเกรดบนเว็บไซตของมหาวิทยาลยั นิสติ 

ผูปกครอง และอาจารยทีป่รึกษาจะทราบผลการเรียนพรอมกันบนเว็บไซต นิสิตและอาจารยที่

ปรึกษาจะนําผลการเรียนไปวางแผนการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป  

      (5)  หลักสตูรมีการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรูทั้งสิ้น 21 รายวิชา จาก 51 

รายวิชาทีเ่ปดสอนในปการศึกษา 2559 คดิเปนรอยละ 41.18 

     2.2 การทวนสอบผลสมัฤทธิฯ์ ระดับหลกัสตูร ไดแก  

      (1)  การทวนสอบผลการเรียนรูของนสิติตามสมรรถนะและการเรียนรูในแตละชั้นปที่

หลักสตูรกําหนดไว นิสติสวนใหญมีผลการเรียนเปนไปตามทีห่ลักสตูรคาดหวังไว และจะสําเร็จ

การศึกษาตามแผน  ถามีนิสติบางคนมผีลการเรียนรูไมเปนไปตามทีค่าด อาจารยที่ปรึกษาจะ

ขอความรวมมืออาจารยผูสอนเพ่ือใหความดแูลอยางใกลชดิ 

      (2)  การทวนสอบทางดานผลการเรียนรูของนิสติกอนจบการศึกษาผานรายวิชาสัมมนา

และโครงงานที่นิสติตองรวบรวมองคความรูที่ศกึษามานําเสนอตอเพ่ือนรวมชั้น อาจารยประจํา

หลักสตูร และนําเสนอตอสาธารณชนผานโปสเตอรและการนําเสนอปากเปลาในงานนําเสนอ

โครงงานของนิสติปสดุทาย (B.Sc.Stat_59_5.3_3) ซ่ึงการดาํเนินงานแตละขั้นตอนเปนไปตาม

แผนงานที่วางไว และมีการประเมินผลงานครบ PDCA ตอเน่ืองมาทุกปการศึกษา 

      (3)  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรนําผลการประเมินการฝกงาน (B.Sc.Stat_59_5.3_4) 

ผลการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 5 ดานจากนิสติทีส่ําเร็จการศึกษาในป

การศึกษา 2559 (B.Sc.Stat_59_5.3_5) และจากผูใชบัณฑติ  (B.Sc.Stat_59_5.3_6) มา

พิจารณาการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู จากผลการประเมินการฝกงานของนิสิตชั้นปที ่3 

พบวานิสติสามารถนําความรูทางเทคโนโลยีไปใชงานได สําหรับผลการประเมินผูใชบัณฑติ

พบวาบัณฑติมีคุณธรรมจริยธรรม ดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ และดานความรู

ความสามารถทางวิชาการ อยูในระดับมาก (คะแนน 4.33, 4.11, 4.11, และ 4.00 ตามลําดับ) 

และดานทักษาะทางปญญาอยูในระดับปานกลาง (คะแนน 3.83)   

การประเมิน

กระบวนการการ

ตรวจสอบการ

ประเมินผลการ

เรียนรูของนิสิตใน

ปการศึกษา 2559 

      ในการประเมินกระบวนการการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนสิิตของป

การศึกษา 2559 หลกัสตูรไดกําหนดเปาหมายในดานตาง ๆ  ไวดังนี ้

 เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

การวัดและ

ประเมินผล 

นิสิตชั้นปสุดทายมีระดับความพึงพอใจ

ตอทั้ง 3 ขอตอไปน้ี ในระดับมากขึ้นไป 

(คะแนน 3.26 ขึ้นไป) 

(1) วิธีการประเมินผลสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและกิจกรรมการเรียนการ

 ระดับความพึงพอใจ 

(1) วิธีการประเมินผล

สอดคลองกับวัตถุ 

ประสงคและกิจ 

กรรมการเรียนการสอน 

มากท่ีสุด 

(คะแนน 4.29 จาก

คะแนนเต็ม 5) 
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สอน  

(2) การวัดและการประเมินผลเปนไป

ตามระเบียบและกฏเกณฑที่กําหนดไว

ลวงหนา  

(3) ระบบการวัดและประเมินผลโปรงใส 

ตรวจสอบไดตามเวลา 

 

(2) การวัดและการ

ประเมินผลเปนไปตาม

ระเบียบและกฏ 

เกณฑท่ีกําหนดไว

ลวงหนา 

มากท่ีสุด 

(คะแนน 4.29 จาก

คะแนนเต็ม 5) 

(3) ระบบการวัดและ

ประเมินผลโปรงใส 

ตรวจสอบไดตาม

เวลา 

มากท่ีสุด 

(คะแนน 4.27 จาก

คะแนนเต็ม 5) 

 
การทวน

สอบผล 

สัมฤทธิ์ฯ 

ระดับราย 

วิชา 

(1) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน 

มคอ.3 อยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

(2) นิสิตประเมินผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานฯ ทั้ง 5 ดาน ของ

ตนเองในแตละรายวิชา อยูในระดับมาก

ขึ้นไป (คะแนน 3.26 ขึ้นไป) 

(1) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน 

มคอ.3 ทั้งสิ้น 21 วิชาจาก  51  วิชา คิด

เปนรอยละ 41.18 ของรายวิชาที่เปดสอน

ในปการศึกษา 2559 

(2) จากผลการประเมินตนเองของนิสิต

เร่ืองการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานฯ ทั้ง 

5 ดาน พบวาทุกรายวิชามีระดับคะแนน 

อยูในระดับมากขึ้นไป ทั้ง 5 ดาน   

การทวน

สอบผล 

สัมฤทธิ์ฯ ระ 

ดับหลักสูตร 

(1) รอยละ 85 ของนิสิตชั้นปที ่1 – ชั้น

ปที่ 3 มีผลการเรียนรูเปนไปตาม

สมรรถนะและการเรียนรูในแตละช้ันป

ตามที่หลักสูตรกําหนด  

    รอยละ 95 ของนิสิตชั้นปที่ 4 สําเร็จ

การศึกษาตามแผน และตองมีผลการ

เรียนต้ังแต B ขึ้นไปในรายวิชาสัมมนา

และวิชาโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  

ชั้น

ปท่ี 

จํา
นว

นนิ
สิต

ทั้ง
หม

ด 

จํา
นว

นนิ
สิต

ที่ม
ีผล

กา
รเ

รีย
นรู

ตา
มค

าด
/

สํา
เร็

จก
าร

ศึก
ษา

ตม
แผ

น 

วิช
าโ

คร
งง

าน
 

วิช
าส

ัมม
นา

 
A B+ A B+ 

1 25 25 

(100%) 

- - - - 

2 16 14 

(87.5%) 

- - - - 

3 19 18 

(94.7%) 

- - - - 

4 18 18 

(100%) 

15 3 13 5 
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(2) นิสิตที่สําเร็จการศึกษาในป

การศึกษา 2559 ประเมินผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานฯ ทั้ง 5 ดาน ของ

ตนเอง อยูในระดับมากข้ึนไป (คะแนน 

3.26 ขึ้นไป) 

(3) ผูใชบัณฑิตระเมินผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานฯ ทั้ง 5 ดาน ของ

บัณฑิต อยูในระดบัมากขึ้นไป (คะแนน 

3.26 ขึ้นไป) 

 

(2) และ (3)  

การเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานฯ 

ระดับคะแนน 

(2
) นิ

สิต
ที่ส

ําเ
ร็จ

กา
รศ

ึกษ
าใ

นป


กา
รศึ

กษ
า 

25
59

 ป
ระ

เม
ิน

ตน
เอ

ง 

(3
) ผู

ใช
บัณ

ฑิต
ปร

ะเ
มิน

บัณ
ฑิต

 

ดานคุณธรรมจริยธรรม มากท่ีสุด 

(4.29) 

มากท่ีสุด 

(4.33) 

ดานความรู มาก 

(4.19) 

มาก 

(4.00) 

ดานทักษะทางปญญา มาก 

(4.19) 

มาก 

(3.83) 

ดานความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

มากท่ีสุด 

(4.29) 

มาก 

(4.11) 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มากท่ีสุด 

(4.29) 

มาก 

(4.11) 

  
 

 

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

การกํากับการ

ประเมินการจัดการ

เรียนการสอน และ

ประเมินหลักสูตร 

(มคอ.5 มคอ.6 

และ มคอ.7) 

        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการตดิตามการประเมินการเรียนการสอน มคอ.5 และ

รายงานประเมินหลักสตูร มคอ.7 ตามกรอบเวลา โดยการตดิตามในคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรและที่ประชุมภาควิชามีการกําหนดชวงเวลาในการสงการประเมินและจัดสงรายงาน

บนเวบไซตของคณะหรือมหาวิทยาลยั ทางหลกัสตูรมีการจัดทํา มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 

ตามมาตรฐาน TQF ดําเนินการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 

มคอ.6 และ มคอ.7) ดวยการพิจารณาความสอดคลองกันของ มคอ.1 ถึง มคอ.7 โดยกํากับให

ไปในทิศทางเดยีวกัน และนําผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน การพัฒนากิจกรรมของ

นิสติและการพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑติ (การ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คร้ังที่  8/2560) 
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การประเมินและปรับปรุงกระบวนการการประเมินผูเรียน 

        สิ้นปการศกึษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมเพ่ือทําการประเมินกระบวนการการประเมิน

ผูเรียน และหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการฯ ใหดยีิง่ขึ้น พบวา  

       1. การเพ่ิมการทวนสอบผลการเรียนรูของนิสติในแตละรายวิชากอนสอบกลางภาค และกอนสอบปลายภาค ทํา

ใหหลักสตูรสามารถหาแนวทางชวยเหลือนิสิตใหมีการพัฒนาการเรียนรูไดทันทวงท ีมีผลทําใหนิสติสอบผานรายวิชา

แคลคลูัส 2 (MA116) ทกุคน คณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิเคราะหแลวเห็นควรใหคงขั้นตอนการทวนสอบน้ีในป

การศึกษา 2560  

       2. วิธกีารประเมินผลการเรียนรูของนิสิตที่หลักสตูรดําเนินการอยูมีมาตรฐานทีด่ี เน่ืองจากผลการประเมินผลการ

เรียนรูฯ ของหลักสูตร สอดคลองกับผลการประเมินตนเองของนิสติในแตละรายวิชา รวมทั้งสอดคลองกบัการใหขอมูล

ยอนกลบัของผูสําเร็จการศึกษาและผูใชบัณฑติ ซึ่งผลการประเมินสะทอนใหเห็นวานิสติและบัณฑติของหลักสูตรมีผล

การเรียนรูเปนไปตามทีห่ลักสตูรระบุไวใน มคอ.2 และระดับความพึงพอใจตอการวัดและการประเมินผลของนิสติอยู

ในระดับมากทีสุ่ด คณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิเคราะหแลว เห็นควรใหคงใชกระบวนการประเมินผลการเรียนรูที่

ใชในปน้ีในปการศึกษา 2560 

       3. ถึงแมวาวิธีการประเมินผลการเรียนรูของนิสติที่หลกัสตูรดําเนินการอยูมีมาตรฐานทีด่ีอยูแลว แตเปนผลการ

ประเมินเชงิปริมาณอยางเดยีว คณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิเคราะหแลวเห็นวาควรมีการปรับปรุงการบวนการ

ประเมินผลการเรียนรูของนสิิตโดยมีการนําผลการประเมินเชิงคุณภาพเขามาพิจารณาดวย ซึ่งหลักสตูรจะพิจารณา

รายวิชา วิธีการ รูปแบบการประเมิน ในใชการประเมินเชิงคณุภาพในการประเมินผลการเรียนรูของนิสติกอนเปดภาค

การศึกษา 1/2560 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

B.Sc.Stat_59_5.3_1 การเผยแพร มคอ.3 – 6 บนเว็บไซต 

B.Sc.Stat_59_5.3_2 ผลการประเมินผลการเรียนรู 5 ดานของตนเอง 

B.Sc.Stat_59_5.3_3 ตัวอยางโปสเตอรในการงาน SCI FAIR 

B.Sc.Stat_59_5.3_4 ผลการประเมินการฝกงานของนสิติชั้นปที ่3 (นิสติรหสั 56)  

B.Sc.Stat_59_5.3_5 ผลการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 5 ดานจากนิสติที่จบการศึกษาในป

การศึกษา 2559  

B.Sc.Stat_59_5.3_6 ผลการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 5 ดานจากผูใชบัณฑติ (บัณฑติจบรุนป

การศึกษา 2558) 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ตัวบงชี้ที่ 5.4) 

 ผลการดําเนินงานของหลักสตูร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทีป่รากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ขอ 7 ที่หลักสูตรดําเนินงานไดในแตละป

การศึกษา 

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance 

Indicators) 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

รายการหลักฐาน 

1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย

รอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน

การดําเนินงานหลักสูตร  

อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 

มีสวนรวมในการประชุมจํานวน 12 ครั้งในป

การศึกษา 2559 เพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงาน 

B.Sc.Stat_59_5.4_1 

 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

ไดรับการรบัทราบจาก สกอ. เมื่อวันที่ 22 

กุมภาพันธ 2555  โดยมีรายละเอียดของ

หลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

B.Sc.Stat_59_5.4_2 

 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด

สอนใน แตละภาคการศึกษา ให

ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ 

มคอ.3  และ มคอ.4 ในภาคการศึกษาที่ 

1/2559 จํานวน 27 วิชา และ 24 วิชา ในภาค

การศึกษาที่ 2/2559 กอนการเปดสอนในแต

ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

 

B.Sc.Stat_59_5.4_3 

 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

ส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให

ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตร ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5  และ มคอ.6 

ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 จํานวน 27 วิชา 

และ 24 วิชา ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 

2559 ครบทุกรายวิชา 

 

B.Sc.Stat_59_5.4_4 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 

60 วัน หลังปการศึกษา 

หลักสูตร มีการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_5.4_5 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่

กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา

มี) อยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปดสอนในแตละป

หลักสูตร มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน  

มคอ.3 ทั้งส้ิน 21 วิชาจาก 51 วิชา คิดเปน

รอยละ 41.18 ของรายวิชาที่เปดสอนในป

การศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_5.4_6 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance 

Indicators) 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

รายการหลักฐาน 

การศึกษา 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือการประเมินผลการเรียนรู จาก

ผลการประเมินการดําเนินงานที่

รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

หลักสูตร มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ

ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว เชน 

การเพิ่มโจทยปญหา และ กรณีศึกษา 

B.Sc.Stat_59_5.4_5 

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับ

การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน

การจัดการเรียนการสอน 

ไมมีการรับอาจารยใหม 

 

-  

9 อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับ

การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนา

ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ

หนึ่งครั้ง 

B.Sc.Stat_59_5.4_7 

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน

การสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอย

กวารอยละ 50 ตอป 

บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนทุก

คนไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
B.Sc.Stat_59_5.4_8 

11 ระดบัความพึงพอใจของนิสิตป

สุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.50 

จากคะแนนเต็ม 5.00 

นิสิตปสุดทาย/บณัฑิตใหมมีระดับความพึง

พอใจตอคุณภาพหลักสูตรอยูในระดับมาก 

(คะแนน 4.12 จากคะแนนเต็ม 5) 

B.Sc.Stat_59_5.4_9 

12 ระดบัความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

ที่มีตอบณัฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ผูใชบัณฑิตมีระดบัความพึงพอใจตอบัณฑิต

ใหม อยูในระดับมาก  

(คะแนน 4.08 จากคะแนนเต็ม 5)  

B.Sc.Stat_59_5.4_10 

รวมตัวบงชี้ในปนี ้ 12 - 

จํานวนตัวบงชีในปนี้ที่ดําเนินการผาน 12 - 

รอยละของตัวบงช้ีทั้งหมดในปนี ้ 100 - 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว 

มีคาคะแนนเทากับ 5 คะแนน 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

B.Sc.Stat_59_5.4_1 การประชุมหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิ

B.Sc.Stat_59_5.4_2 เลมหลักสตูร (มคอ.2) ฉบับที ่สกอ. ประทับตรารับทราบ 

B.Sc.Stat_59_5.4_3 รายละเอียดของรายวิชาทีเ่ปดสอน ปการศึกษา 2559 (มคอ.3 และ มคอ.4)  

B.Sc.Stat_59_5.4_4 ผลการดําเนินงานของรายวิชาทีเ่ปดสอน ปการศกึษา 2559 (มคอ.5 และ มคอ.6) 

B.Sc.Stat_59_5.4_5 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร 

(มคอ.7) ปการศึกษา 2559  

B.Sc.Stat_59_5.4_6 ผลการประเมินผลการเรียนรู 5 ดานของตนเอง 

B.Sc.Stat_59_5.4_7 โครงการ/กิจกรรม พัฒนาทางวชิาการ และ/หรือ วชิาชพี ทีอ่าจารยประจําหลักสตูร

เขารวมในปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_5.4_8 โครงการ/กิจกรรม พัฒนาทางวชิาการ และ/หรือ วชิาชพี ทีบุ่คลากรสายสนับสนุน

เขารวมในปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_5.4_9 ผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตรสําหรับนิสติชั้นปสดุทาย 

B.Sc.Stat_59_5.4_10 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มตีอบัณฑติใหม 
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ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (ตัวบงช้ีที่ 6.1) 

- ระบบการดําเนินงานของภาควชิา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลกัสูตรเพ่ือใหมีส่ิงสนับสนุน

การเรียนรู 

ระบบการดําเนินงาน

ของภาควิชา/คณะ/

สถาบันโดยมีสวน

รวมของอาจารย

ประจําหลักสูตร

เพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู 

      หลักสตูรสถิตมิีระบบและกลไกเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยแตงตัง้อาจารยประจํา

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิเปนกรรมการฝายแผนและงบประมาณของ

ภาควิชาคณิตศาสตรเพ่ือใหมีสิง่สนบัสนุนการเรียนรูในหลักสตูรที่เพ่ิมเติมจากสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูที่ภาควิชาคณิตศาสตร  และคณะวิทยาศาสตร รวมทั้งมหาวิทยาลยัจัดให  

หลักสตูรไดวางระบบสิง่สนบัสนุนการเรียนรูเพ่ือใหนิสิตและอาจารยมีสิง่สนบัสนุนการเรียนรู

ที่เพียงพอและมคีวามพึงพอใจในการมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในระดับมากขึ้นไป  หลกัสตูรได

วางแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากงบประมาณเงินรายไดที่ไดรับจัดสรรและเสนอขอ

จากงบประมาณแผนดินดงัน้ี 

   1. กําหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางดานวัสดแุละครุภัณฑของหองเรียนแลหองปฏิบตัิการ

ทางสถติิเพ่ือใหมีความเพยีงพอตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสตูรสถติแิละบริการ

หลักสตูรอื่น 

   2. อาจารยประจําหลักสตูรและเจาหนาทีข่องภาควิชาคณิตศาสตรสํารวจความพรอมของ

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน กอนเปดภาคเรียน ปการศึกษาละ 2 คร้ัง 

   3. ประเมินความตองการของนิสติดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางดานวัสดแุละครุภัณฑตอ

การจัดการเรียนการสอน 

   4. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรวางแผนการจัดทํางบประมาณเงินรายไดจากยอดเงินที่

ไดรับจัดสรรสําหรับการตั้งคําขอซื้อครุภัณฑและทุนการศึกษา และจัดทําคําของบประมาณ

เงินแผนดินรวมกบัภาควิชาในการเสนอขอซื้อครุภัณฑในสวนที่หลกัสตูรรับผดิชอบแลวสงไป

ยังคณะและมหาวิทยาลยั 

   5. จัดการเรียนการสอนโดยใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทีมี่อยู 

   6. นิสติประเมินความพึงพอใจตอสิง่สนับสนุนการเรียนรูโดยใชแบบประเมิน ปค. 004 

ปลายภาคเรียน  ปการศึกษาละ 2 คร้ัง  

   7. ปลายปการศึกษา นิสติประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในภาพรวมของ

คณะและมหาวิทยาลยัโดยใชแบบประเมินของคณะ เพ่ือนําผลไปปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูตลอดปการศกึษา 

   8. ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากผลการประเมินกระบวนการและการตรวจสอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
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แผนผังที่ 11 ระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผูรับผิดชอบ 

 

- กอนเปดภาคเรียน/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- กอนเปดภาคเรียน/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- กอนเปดภาคเรียน/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

 

 

- ระหวางเปดภาคเรียน/ 

อาจารยผูสอน 

 

- ส้ินสุดภาคเรียน/อาจารย

ประจําหลักสูตร 

 

- ตลอดปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- ปดภาคเรียนท่ี 2/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 
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การดําเนินงาน       หลักสตูรสถติิมีหองเรียนในความรับผดิชอบของหลกัสตูร จํานวน 1 หอง ความจุ 70 ที่น่ัง  

มีหองปฏิบตัิการ 1 หอง ความจุคอมพิวเตอร 50 เคร่ือง โดยนิสติสามารถใชคอมพิวเตอรได 1 

คน ตอ 1 เคร่ือง ในหองเรียนและหองปฏิบตัิการมีอุปกรณอํานวยความสะดวกในการเรียน

การสอนไดแก โปรเจคเตอรและจอรับภาพ 2 ชดุ  เคร่ืองฉายภาพสามมิต ิคอมพิวเตอรหนา

ชั้นเรียน กระดานอัจฉริยะ กระดานดํา กระดานไวทบอรด  ในปการศึกษา 2559  หลกัสตูร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ  มีการดําเนินงานจากผลการปรับปรุงในปการศึกษา 

2558 ดังน้ี 

1.  กอนเปดภาคเรียนในปการศึกษา 2559 อาจารยประจําหลักสตูร และเจาหนาที่ของ

ภาควิชาคณิตศาสตรสํารวจความพรอมของหองเรียน หองปฏิบตัิการของหลกัสตูร และของ

ภาควิชา  สํารวจความพรอมของอุปกรณที่ตองใชในการเรียนการสอนในหองเรียนและ

หองปฏบิตัิการ เชน ไมโครโฟน คอมพิวเตอร เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ  โปรเจคเตอร  ในสวน

ของหนังสือ วารสาร และอื่นๆ ที่มีในหองสมุด อาจารยผูสอนในหลักสตูรจะไปสํารวจที่

หอสมดุกลางของมหาวิทยาลยั และเสนอซื้อตอหอสมดุกลาง  

2. ในการจัดตารางสอนสําหรับรายวิชาในหลักสตูรประธานหลักสตูรจะใชหองเรียนและ

หองปฏบิตัิการของสาขาวิชาสถติิเปนลําดับแรก ถาหองเรียนและหองปฏิบตักิารดังกลาวไม

วางสามารถใชหองเรียนอื่นๆ ของภาควิชาได ผลจากการสํารวจความพรอมของครุภัณฑและ

การตั้งงบประมาณในปการศึกษาที่ผานมาทําใหหลักสตูรสามารถจัดหาครุภัณฑทดแทน

ครุภัณฑใกลหมดอายุใชงานเพ่ือใหมีความพรอมตอการจัดการเรียนการสอน 

  3. จากการประเมินกระบวนการเพื่อใหหลักสตูรมีสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูที่เพียงพอตอการ

จัดการเรียนการสอนและเอื้อนิสติตอการคนควาเพ่ิมเตมิพบวาในป 2559 หลักสตูรสามารถ

จัดหาครุภัณฑทดแทนของเดมิทีล่าสมัยหรือใกลหมดอายุใชงานไดครบตามแผนที่วางไว 

     ผลการสํารวจหองเรียนและหองปฏบิตัิการของหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

สถติ ิแสดงไดดงันี ้

หองเรียน 19-1909 

 จํานวน จํานวน

อุปกรณที่

ใชการได 

อุปกรณที่

ตองการ

ซอมแซม 

จํานวนอุปกรณ

ที่จัดซ้ือในป 

2559 

ไมโครโฟนเคร่ืองขยายเสยีง 1 ชดุ 1 ชุด - - 

เคร่ืองฉายภาพ 3 มิต ิ 1 เคร่ือง 1 เครื่อง - 1 เคร่ือง 

โปรเจคเตอร 2 เคร่ือง 2 เครื่อง - 1 เคร่ือง 

คอมพิวเตอร 1 เคร่ือง 1 เครื่อง - - 

โตะ เกาอ้ี 72 ชดุ 72 ชุด - - 

เคร่ืองปรับอากาศ 2 ตัว 2 ตัว - - 

จอรับภาพ 2 จอ 2 จอ - - 
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กระดานดํา 1 แผน 1 แผน - - 

กระดานไวทบอรด 1 ชดุ 1 ชุด - - 

หองเรียน 19-1910 

 จํานวน จํานวน

อุปกรณที่

ใชการได 

อุปกรณที่

ตองการ

ซอมแซม 

จํานวนอุปกรณ

ที่จัดซ้ือในป 

2559 

ไมโครโฟนเคร่ืองขยายเสยีง 1 ชดุ 1 ชุด - - 

เคร่ืองฉายภาพ 3 มิต ิ  1 เคร่ือง 1 เครื่อง - - 

โปรเจคเตอร 2 เคร่ือง 2 เครื่อง - - 

คอมพิวเตอร 51 เคร่ือง 51 เครื่อง - - 

โตะ เกาอ้ี 50 ชดุ 50 ชุด - - 

เคร่ืองปรับอากาศ 4 เคร่ือง 4 เครื่อง - 2 เคร่ือง  

จอรับภาพ 2 จอ 2 จอ - - 

กระดานไวทบอรด 3 ชดุ 3 ชุด - - 

      4. เนื่องจากมหาวิทยาลยัไมมีนโยบายใหมีหองสมดุของภาควิชาและของคณะ มแีต

หอสมดุกลางของมหาวิทยาลยั ในแตละภาคการศึกษา อาจารยประจําหลักสตูรจะเสนอสิง่

สนับสนุนทางการศึกษา ดานหนังสือ วารสาร ไปยังหอสมดุกลางของมหาวิทยาลยั เพ่ือ

พิจารณาจัดซ้ือใหนิสติและอาจารยใชศึกษาคนควาเพ่ิมเติม นอกจากน้ีหลกัสูตรไดชวยเหลอื

นิสติโดยตดิตั้งเคร่ืองรับสัญญาณ WI-FI เพ่ือใหนิสติคนควาเพ่ิมเติมจากหองสมดุดิจิทัลของ

มหาวิทยาลยั 

    5. ปลายภาคเรียนที่ 1/2559 นิสติประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยใช ปค. 004 ผลการ

ประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจาก ปค. 004  มีคาเฉลีย่เทากับ 4.47 อยูใน

ระดับมากทีส่ดุ (B.Sc.Stat_59_6.1_1)  

     6. สาขาวิชาสถติิไดนําผลการประเมินกระบวนการเพ่ือใหมีสิง่สนับสนุนการเรียนรูมา

พิจารณาเพ่ือเสนอขอซื้ออุปกรณการศึกษาเพ่ิมเติมจากภาควิชา และทําแผนการจัดทํา

งบประมาณเงินแผนดินและงบประมาณเงินรายไดปงบประมาณ 2561 รวมกับภาควิชา

คณิตศาสตร (B.Sc.Stat_59_6.1_2) 
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- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทีเ่พียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

จํานวนสิ่ง

สนับสนนุการ

เรียนรูที่เพียงพอ

และเหมาะสมตอ

การจัดการเรียน

การสอน 

     หลักสตูรมแีผนวานิสิตตองไดใชคอมพิวเตอร 1 คน ตอ 1 เคร่ือง ในหองปฏิบตัิการ และ

ควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพ่ิมเตมิเพ่ือเอื้อประโยชนตอนิสติที่มีปญหาการเงิน หลักสตูร

จึงมกีารตั้งเปาหมายและไดผลลัพธดังน้ี 

1. หลักสตูรตองจัดหาคอมพิวเตอรโดยใชซอฟทแวรของมหาวิทยาลยัในหองปฏบิัตกิารให

ครบ 51  เคร่ือง ตามแผนที่วางไว เน่ืองจากการจัดสรรงบประมาณของหลกัสตูรใน

ปงบประมาณ 2559 ทําใหมีคอมพิวเตอรในหองปฏิบตักิารครบจํานวน 51  เคร่ือง ซึง่เพียงพอ

สําหรับการจัดการเรียนการสอนใหกบัหลักสตูรสถติิและหลกัสตูรอ่ืนที่มีนสิติไมเกิน 50 คน  

2. หลักสตูรใหภาควชิาเชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ตในหองปฏบิัตกิารคอมพิวเตอรทุกหอง

ของภาควิชาเพ่ือใหนิสติไดใชอินเทอรเน็ตสําหรับการเรียนการสอนในหองปฏิบตัิการทุกหอง   

3. หลักสตูรใหภาควิชาติดตัง้เคร่ืองรับสัญญาณ WI-FI เชื่อมตอสัญญานอินเทอรเนต็ใน

หองเรียนและหองปฏบิตัิการเพ่ือใหนิสิตไดใชอินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูลระหวางการเรียน

การสอน 

4. ในปการศึกษา 2558 สาขาวิชาสถติิไดมีการจัดแบงหองพักอาจารย 1 หอง และไดจัดซื้อ

เคร่ืองปร้ินเตอร 1 เคร่ือง พรอมหมึกพิมพราคาถูกและกระดาษ สําหรับใหนิสติใชในวิชา

สัมมนาเกีย่วกับวิชาสถติแิละวิชาโครงงานสถติิ  

5. สาขาวชิาสถติิจัดสรรทุนการศึกษาโดยใชงบประมาณเงินรายไดจํานวน 4 ทุน เพ่ือแบง

เบาภาระของนิสติที่มีปญหาการเงินในการซ้ืออุปกรณการศกึษา 

6. ในสวนหองปฏบิตัิการระดับปริญญาตรีของภาควิชาคณิตศาสตรอีก 1 หอง นิสติสามารถ

ใชคอมพิวเตอร 1 คน ตอ 1 เคร่ือง เน่ืองจากภาควิชาไมไดรับอนุมัติใหซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร

จากงบประมาณแผนดิน แตในปงบประมาณ 2559 ภาควิชาไดจัดซื้อคอมพิวเตอรจาก

งบประมาณเงินรายไดเพ่ือเปลีย่นเคร่ืองคอมพิวเตอรรุนเดยีวกันทั้งหอง      

 

 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

กระบวนการ

ปรับปรุงตามผล

การประเมินความ

พึงพอใจของนิสิต

และอาจารยตอส่ิง

สนับสนนุการ

เรียนรู 

     ในการประเมินกระบวนการจัดหาสิง่สนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตามแผน

ที่วางไว หลักสตูรพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูโดยกําหนดตัวชี้วดัวา นิสิตและอาจารยมีความพึงพอใจตอสิง่สนับสนุนการ

เรียนรูในระดับมากขึ้นไป 

    1. สาขาวชิาสถติิมกีารประเมินความพึงพอใจเร่ืองสิ่งสนับสนุนการเรียนรูปละ 3 คร้ัง การ

ประเมินจากนิสิตใชผลจาก ปค.004 ปการศึกษาละ 2 คร้ัง และประเมินความพึงพอใจเร่ืองสิง่

สนับสนุนการเรียนรูจากอาจารยและนิสติ เพ่ือประเมินผลการปรับปรุง/พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ตอนปลายปการศกึษาอีก 1 คร้ัง  

     2.  ประเมินกระบวนการเพื่อใหมีสิง่สนับสนุนการเรียนรูจากแผนที่วางไวและจากผลการ
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ประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย  

        ผลการประเมินกระบวนการพบวาสาขาสถติิมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูครบตามแผนที่วาง

ไว แตมีครุภัณฑบางตัวเสื่อมสภาพตองจัดหาครุภัณฑทดแทนกอนชํารุดจนใชงานไมได 

หลักสตูรไดตัง้งบประมาณเพื่อเสนอขอจัดซื้อครุภัณฑทดแทนและครุภัณฑสําหรับบริการนิสติ

เพ่ิมเตมิรวมกับภาควิชาทําใหในปการศกึษา 2559 สาขาวชิาสถติิไดรับครุภัณฑดังน้ี  

      (1)  โปรเจคเตอร 1 เคร่ืองในหองเรียน 19-1909 ทดแทนเคร่ืองเกา 

      (2)  เคร่ืองฉายภาพ 3 มติิ  1 เคร่ืองในหองเรียน 19-1909 ทดแทนเคร่ืองเกา 

      (3)  เคร่ืองปรับอากาศ 2  เคร่ืองในหองปฏิบตัิการ 19-1910 ทดแทนเคร่ืองเกา 

      (4)  โนตบุค 2 เคร่ือง สําหรับใหนิสติยืมใชในวิชาสัมมนาเกีย่วกับวิชาสถติแิละวิชา

โครงงานสถติ ิ 

      (5)  เคร่ืองปร้ินเตอรสําหรับนสิติเพ่ิมอีก 1 เคร่ือง เพ่ือใชในวิชาสมัมนาเก่ียวกับวชิาสถติิ

และวิชาโครงงานสถติิไวที่หองปฏิบตัิการทางสถติิ (B.Sc.Stat_59_6.1_3) 

    3. หลกัสตูรมีเปาหมายวานิสติสามารถเขาถึงอินเทอรเนต็ไดฟรีในพ้ืนทีข่องภาควิชา

คณิตศาสตร หลักสตูรรวมกับภาควชิาใหเจาหนาที่ของภาควชิาคณิตศาสตรทําการสํารวจ

สัญญาณ WIRELESS LAN ในพื้นที่ความรับผดิชอบของภาควิชาเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูของ

นิสติ และสํารวจเคร่ืองกระจายสัญญาณ WIFI จาก WiSE-Science  จากเคร่ืองกระจาย

สัญญาณ WIFI ในพ้ืนที่ความรับผดิชอบของภาควิชา โดยภาควิชาไดจัดซ้ือเคร่ืองกระจาย

สัญญาณ WIFI ใหตามการรองขอของแตละหลักสตูร ตั้งแตปการศึกษา 2557  ซ่ึงนิสติ

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติสิามารถใช WI-FI ไดในพ้ืนที่ความรับผดิชอบของ

ภาควชิาคณิตศาสตรทั้งหมด  ทําใหมีการติดตอสื่อสารระหวางอาจารยและนิสติผานระบบ

เครือขายอินเตอรเนต็ เชน อเีมล ไลน เฟซบุก ไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น ผลการสํารวจพบวายัง

รับสัญญาณอินเตอรเน็ตไดด ีและในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลยัไดเพ่ิมสัญญาณ WI-FI 

ของ AIS และ TRUE บริเวณชั้น 1 อาคาร 10 และ AIS บริเวณชั้น 19 อาคาร 19 ซึ่งมีพ้ืนที่

สวนหน่ึงอยูในความรับผดิชอบของภาควิชาคณิตศาสตร ตามการรองขอและความตองการของ

นิสติ 

   4. ผลการสํารวจความพึงพอใจตอการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากนิสติในหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติิ ทุกชั้นปจาก ปค.004 ในภาคเรียนที่ 2 /2559 ไดคาเฉลีย่เทากบั 

4.33 อยูในระดับมากที่สดุ (B.Sc.Stat_59_6.1_4) 

  5. นําผลจากขอ 2-4  มาสรุปผลการประเมินกระบวนการจัดสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูของ

สาขาวชิาสถติิไดดังนี ้   

กระบวนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ผลลัพธ ผลการประเมิน 

การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู พอเพียง บรรลุเปาหมาย 

ความพึงพอใจตอการจัดสิง่สนับสนุนการเรียนรู

จากนิสิตโดยเฉลีย่ 

พอใจมาก บรรลุเปาหมาย 
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ความพึงพอใจตอการจัดสิง่สนับสนุนการเรียนรู

จากอาจารยประจําหลักสูตร 

พอใจมาก บรรลุเปาหมาย 

    6. สาขาวชิาสถติิมกีารนําผลการประเมินกระบวนการจากขอ 5 มาปรับปรุงการจัดสิง่

สนับสนุนการเรียนรู ในประเด็นตาง ๆ ดังนี ้

      6.1  คณะกรรมการบริหารไดประชุมวางแผนการจัดซ้ือวัสด ุครุภัณฑตามงบประมาณที่

ไดรับจัดสรรลวงหนาทกุปการศึกษา มีการประเมินประสิทธิภาพการใชงานของสิง่สนบัสนุนการ

เรียนรูของสาขา สํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยและนิสิตเพ่ือตัง้คําขอ

ครุภัณฑตามวงเงินที่ไดรับจัดสรร 

      6.2 ทําแผนการจัดทํางบประมาณเงินแผนดินและงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 

2561  รวมกับภาควชิาคณิตศาสตร 

      6.3  ตรวจสอบรหัสการเขาสัญญาน WIFI จากจุดการกระจายสัญญานของภาควชิาให

นิสติในภาควิชาเปนระยะ ๆ 

   7. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ในประเด็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเปน 

ระยะ ๆ  และมีการจัดทําแบบยืมครุภัณฑ เพ่ือใชประกอบการดําเนินงานในปการศึกษาถดัไป  

   8. มีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของภาควชิา คณะและ

มหาวิทยาลยัโดยใชแบบสอบถามของคณะ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดสิง่

สนับสนุนดานกายภาพที่อยูในความรับผดิชอบของภาควิชาตอไป  

       ผลการประเมินความพงึพอใจจากนิสติเร่ืองสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยรวมของคณะและ

มหาวิทยาลยัปลายปการศกึษา 2559 ไดคาเฉลีย่เทากับ 3.98 อยูในระดับมาก 

(B.Sc.Stat_59_6.1_5) ซึง่บรรลุเปาหมายทีห่ลักสตูรวางไว 

ผลการปรับปรุง

กระบวนการ 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินกระบวนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของ

หลักสตูร และภาควชิาโดยพิจารณาจากผลการสํารวจความพึงพอใจตอการจัดสิง่สนบัสนุนการ

เรียนรู 3 คร้ัง ไดแก การสํารวจความพึงพอใจเร่ืองสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ปค. 004  2 คร้ัง 

(นิสติประเมินทกุสิ้นภาคการศึกษา)  และแบบประเมินความพึงพอใจเร่ืองสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูของคณะ 1 คร้ัง  เพ่ือวางแผนระยะยาวในการจัดสิง่สนับสนุนการเรียนรูของหลักสตูร 

(การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร คร้ังที่ 1/60 และ คร้ังที่ 7/60)  

        จากผลการประเมินกระบวนการเพ่ือใหมีสิง่สนับสนุนการเรียนรูพบวาหลักสตูรสามารถ

จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑการเรียนการสอน สภาพกายภาพของหองเรียนไดเพียงพอ

และเหมาะสมเปนไปตามแผนที่วางไว  

        สําหรับโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิทางหลกัสตูรไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 

Windows ของสํานักคอมพิวเตอร ซึ่งปจจุบัน ไมรองรับการใชงานใน WINDOWS 10 และการ

สอนโปรแกรม R  ไมเพียงพอตอการหางานทําของบัณฑติในภาคเอกชน หลักสตูรจึงประเมินถึง

ความจําปนและความคุมทุนในการจัดซื้อโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิSPSS for Windows ผล

การประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพบวามีความจําเปนตองจัดหาอยางยิ่งเพราะ
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หลักสตูรไดทําคําเสนอขอซ้ือจากงบประมาณแผนดินมามากกวา 3 ป แตไมไดรับการพิจารณา  

ในปงบประมาณ 2561 หลักสตูรจึงใชเงินงบประมาณเงินรายไดที่ไดรับจัดสรรมาตั้ง

งบประมาณจัดซ้ือโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิที่หนวยงานเอกชนนยิมใชเพ่ือใหนิสติไดใชฝก

ปฏิบตัิ การทําโครงงาน และใหอาจารยใชทําวิจัยเพ่ือพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ   

       ผลการปรับปรุงกระบวนการในปการศึกษา 2559 เปนดังน้ี 

1. สาขาวชิาสถติิไดหองเรียน และหองปฏบิตัิการที่อยูในสภาพดีพรอมใชงาน มีวัสด ุ

ครุภัณฑ ทดแทนของเดิมเพ่ือการเรียนการสอนและสําหรับการนําเสนองานของนิสติครบทกุ

รายการ 

2. ใชงบประมาณ 2560 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพเติมหมกึสํารองอกี 1 เคร่ือง ไวในหองปฏบิตั ิ

3. การทางสถติิสําหรับนิสติสาขาวิชาสถติิชั้นปสดุทายเพ่ือใชในการพิมพสัมมนาและ

โครงงานเพ่ือเปนการแบงเบาคาใชจายดานการซ้ือเคร่ืองพิมพและหมึกพิมพของนสิติ และ

สะดวกในการแกไขโครงงานและสัมมนา 

       3. ใชงบประมาณ 2560 จัดซ้ือโนตบุคสํารอง 2 เคร่ือง ไวในหองปฏิบตัิการทางสถติิ

สําหรับนสิติสาขาวิชาสถติิชั้นปสดุทายเพ่ือใหนิสติยมืใชในรายวิชาสัมมนาและโครงงาน 

       4. ตั้งงบประมาณประจําปงบประมาณ 2561 เพื่อจัดซ้ือโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิ

SPSS for Windows เพ่ือใหนิสิตไดใชฝกปฏิบตั ิใหอาจารยใชทําวิจัยเพ่ือพฒันาความกาวหนา

ทางวิชาการ  เพ่ิมทุนการศึกษาทัง้เงินทุนและจํานวนทุนการศึกษาจากปการศึกษาทีผ่านมา

จํานวน 4 ทุนๆ ละ 2,000 บาท เปนจํานวน 5 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

B.Sc.Stat_59_6.1_1 ผลการประเมินความพึงพอใจเร่ืองสิง่สนับสนุนการเรียนรู จาก ปค. 004 ภาค

การศึกษา 1/2559 

B.Sc.Stat_59_6.1_2 งบประมาณเงินรายได ประจําป 2561 

B.Sc.Stat_59_6.1_3 งบประมาณเงินรายได ประจําป 2560 

B.Sc.Stat_59_6.1_4 ผลการประเมินความพึงพอใจเร่ืองสิง่สนับสนุนการเรียนรู จาก ปค. 004  

ภาคการศึกษา 2/2559 

B.Sc.Stat_59_6.1_5 ผลการประเมินความพึงพอใจเร่ืองสิง่สนับสนุนการเรียนรูของนิสติโดยใช

แบบสอบถามของคณะ 
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หมวดท่ี 5  

แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

1. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา 

แผนปฏิบัติการ วันสิ้นสุดการดําเนินการตามแผน ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน 

1.1 ปรบัความรูพื้นฐานทางสถิติ ภายใน กรกฏาคม 2559 กรรมการบริหารหลักสูตร สําเร็จ 

1.2  แผนการติดตามผลงานนิสิต

ในการฝกงาน 

ภายใน สิงหาคม 2559 กรรมการบริหารหลักสูตร สําเร็จ 

1.3  ปรบัความรูพื้นฐาน ภายใน สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร และ

ภาควิชาคณิตศาสตร 

สําเร็จ 

1.4  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ภายใน สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร สําเร็จ 

1.5  กิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิต

ใหม 

ภายใน กันยายน 2559 ภาควิชาคณิตศาสตร สําเร็จ 

1.6  โครงการปจฉิมนิเทศ ภายใน เมษายน 2560 คณะวิทยาศาสตร สําเร็จ 

1.7  แผนสงเสริมอาจารยประจํา

หลักสูตรในการสรางผลงานทาง

วิชาการและขอทุนวิจัย 

ภายใน กรกฏาคม 2560 กรรมการบริหารหลักสูตร สําเร็จ 

 

2. ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1.1 ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน  รายวิชาเลอืกฯ 

 ควรเพ่ิมรายวิชาเฉพาะดานเลอืกในชั้นปที ่3 และ 4 ตามขอเสนอแนะจากผูประเมินภายนอก โดยพิจารณา

เพ่ิมรายวิชาที่ใหประสบการณตรงแกนิสติที่จะนําไปใชในการประกอบอาชีพ     

1.2 ขอเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา   

 ควรเพ่ิมชั่วโมงฝกปฏบิตัิการ 

2.3 กจิกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  

 พัฒนาเทคนิคการสอน การวัดผล และ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใหอาจารย 

 สงเสริมใหอาจารยเขารวมโครงการพัฒนาอาจารยใหมตีําแหนงทางวิชาการสูงขึ้นที่จัดขึ้นโดยคณะและ

มหาวิทยาลัย 

 อบรมบคุลากรสายสนับสนุนในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
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3. แผนปฏิบัติการใหมสําหรบัป 2560 

 แผนปฏิบัติการ วันส้ินสุดการดําเนินการตามแผน ผูรับผิดชอบ 

1.1 กิจกรรมเตรียมความพรอมสาขาวิชาสถิติ ภายใน กรกฏาคม 2560 กรรมการบริหารหลักสูตร 

1.2  แผนการติดตามผลงานนิสิตในการฝกงาน ภายใน สิงหาคม 2560 กรรมการบริหารหลักสูตร 

1.3  ปรบัความรูพื้นฐาน ภายใน สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร และ

ภาควิชาคณิตศาสตร 

1.4  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ภายใน สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร 

1.5  กิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตใหม ภายใน กันยายน 2560 ภาควิชาคณิตศาสตร 

1.6  โครงการปจฉิมนิเทศ ภายใน เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร 

1.7  แผนสงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรใน

การสรางผลงานทางวิชาการและขอทุนวิจัย 

ภายใน กรกฏาคม 2561 กรรมการบริหารหลักสูตร 
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หมวดท่ี 6 

ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

1. ขอคิดเห็นหรอืสาระที่ไดรบัการเสนอแนะจากผูประเมิน  

 ควรเพิ่มวิชาเฉพาะดานเลือก เชน การวิเคราะหขอมูลเชิงกลุม  การวิเคราะหตัวแปรพหุคูณแบบประยุกต  
เทคนิคการพยากรณ  

 ควรสนับสนุนใหนิสติไดทํางานวิจัยรวมกับคณะอื่น ๆ  

 ควรสนับสนุนนิสติใหไดรับประสบการณตรง และเขาใจถึงวชิาชีพ   

2. ความเห็นของหลกัสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอขอคิดเหน็หรอืสาระที่ไดรบัการเสนอแนะ 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรเห็นดวยในขอเสนอแนะจากผูประเมินภายนอก   

3. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรอืปรบัปรุงหลักสูตร  

 พิจารณาเพิ่มรายวิชาเฉพาะดานเลอืกในการปรับปรุงหลักสตูรคร้ังตอไป 

 ในการสนับสนุนใหนิสติไดรับการถายทอดประสบการณจริง คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ไดเชิญ
วิทยากรที่มีประสบการณในการทํางานภาคธุรกิจมาเปนอาจารยพิเศษ 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปการศึกษา 2559 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิคณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ ดังน้ี 
 

ตารางสรุปผลของแตละองคประกอบ 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 นอย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดีมาก 

หมายเหตุ 

องคประกอบที ่1 ผาน  

องคประกอบที ่2 4.32 ระดับดีมาก 2 ตัวบงชี ้

องคประกอบที ่3 3.00 ระดับปานกลาง 3 ตัวบงชี ้

องคประกอบที ่4 3.81 ระดับด ี 3 ตัวบงชี ้

องคประกอบที ่5 3.5 ระดับด ี 4 ตัวบงชี ้

องคประกอบที ่6 4.00 ระดับด ี 1 ตัวบงชี ้

เฉลี่ยรวมทกุตัวบงชี้ของทกุ

องคประกอบ 
3.62 ระดับด ี 13 ตัวบงช้ี 
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ผลการประเมิน (สําหรับหลกัสูตรระดับปริญญาตรีประเมินเฉพาะ ขอ 1, 2, และ 11) 

เกณฑการประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”) 

องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

1. จํานวนอาจารย

ประจําหลักสูตร 

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจําเกิน

กวา 1 หลักสูตรไมไดและประจําหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผาน - 

2. คุณสมบัติของ

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารง

ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับ

สาขาวิชาที่เปดสอน อยางนอย 2 คน 

ผาน - 

11. การปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่กําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรบัปรุงใหเสร็จและ

อนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/

สถาบัน เพื่อใหหลักสูตรใชงานในปที ่6) หมาย

เหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ป ประกาศใชในปที่ 7 

หรือ หลักสูตร 6 ป ประกาศใชในปที ่8 

ผาน - 

ผลการประเมินตัวบงชีท้ี่ 1.1 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิติ  “ผาน” 
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ผลการประเมินรายตัวบงชี ้ 

เกณฑการประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ คะแนน 

องคประกอบที่ 2  บัณฑิต    4.32 

ตัวบงชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ

24.47 6 4.08 4.08 

ตัวบงชี้ที ่2.2 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป (ระดบัปรญิญาตรี) 

10 11 90.91 4.55 

ตัวบงชี้ที ่2.2 ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโท/

เอก ที่ไดรบัการตีพิมพหรือเผยแพร 

    

องคประกอบที่ 3  นิสิต   3 

ตัวบงชี้ที ่ 3.1  การรับนิสิต       3 3 

ตัวบงชี้ที ่ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต     3 3 

ตัวบงชี้ที ่ 3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต      3 3 

องคประกอบที่ 4  อาจารยประจําหลักสูตร  3.81 

ตัวบงชี้ที ่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร       3 

ตัวบงชี้ที ่ 4.2  คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร   13.33  3 4.44 4.44 

    ประเด็นที ่4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1 5 20 5 

    ประเด็นที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ 
2 5 40 3.33 

     ประเด็นที ่4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 1.8 5 36 5 

    ประเด็นที่ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปรญิญา

เอกที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน

อาจารยประจําหลักสูตร (เฉพาะปรญิญาเอก) 

    

ตัวบงชี้ที ่ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร      4 4 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  3.5 

ตัวบงชี้ที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร       3 

ตัวบงชี้ที ่ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน      3 

ตัวบงชี้ที ่ 5.3 การประเมินผูเรียน        3 

ตัวบงชี้ที ่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ 

     5 

องคประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  4 

ตัวบงชี้ที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู       4 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงช้ี องคประกอบที่ 2 - 6  ( จํานวน 13 ตัวบงชี้) ตัวต้ัง 47.07 

         ตัวบงช้ี 13 

    คะแนน 3.62 
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 

องค 

ประกอบ 

ที่ 

คะแนน 

ผาน 

จํานวน 

ตัวบงชี้ 
I P O 

คะแนน 

เฉลี่ย 

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
ฉลี่

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 - 
4 

(6.1) 
-  ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมิน    3.62 ระดับคุณภาพดี 

 
 

  

รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

องคประกอบที่ 2 - องคประกอบที่ 6 (เขียนแยกเปนรายองคประกอบ) 

 

องคประกอบที่ 2 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

  

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
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องคประกอบที่ 3 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  

  

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
  

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 

 

 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  

 

 

 

องคประกอบที่ 4 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

  

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 

 

 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  
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องคประกอบที่ 5 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
  

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 

 

 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  

 

 

 

 

องคประกอบที่ 6 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

  

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 

 

 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  
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แบบรับรองความถูกตองสมบูรณของขอมูล 

ขอรับรองวาขอมูลที่นําเสนอในรายงานฉบบัน้ีไดมีการดําเนนิการจริง 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี () 

  ขอรับรองวาเปนอาจารยประจําหลักสตูรน้ีเพียงหลักสตูรเดยีว โดยไมไดประจําหลักสตูรอื่น  ๆอีก 

 

 
 

อาจารยประจําหลักสตูรคนที ่1: อ.กาญจนา  พานิชการ                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารยประจําหลักสตูรคนที ่2: ผศ.ชตุิวรรณ  เพ็ญเพียร                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารยประจําหลักสตูรคนที ่3: ผศ.รวีวรรณ  งามสันติกุล                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารยประจําหลักสตูรคนที ่4: อ.ดร.สกุัญญา  อินทรภกัดิ์                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารยประจําหลักสตูรคนที ่5: อ.อิทธิเทพ  นวาระสุจิตร                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ผศ.รวีวรรณ  งามสันติกลุ  (หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที_่______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ผศ.ดร.ศิรินุช เทยีนรุงโรจน (คณบดคีณะวิทยาศาสตร) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที_่______________________ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

ขอมลูสรุปรายวชิาของหลกัสูตร 

 

สรุปผลรายวชิาที่เปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศกึษา 

(ระบุรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดพรอมจํานวนนิสติทีล่งทะเบยีนเรียน  จํานวนนิสติทีส่อบผานแตละรายวิชาและการ

กระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต

ที่

ลงทะเบียน

เรียน 

จํานวน

นิสิตที่

สอบ

ผาน 

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

BI101 1/2559 - - - 5 6 5 - - - - - - - - - 16 16 

BI191 1/2559 - 2 8 6 - - - - - - - - - - - 16 16 

CH100 1/2559 - - 3 3 8 2 - - - - - - - - 1 17 16 

CH190 1/2559 1 3 10 2 - - - - - - - - - - - 16 16 

CP111 1/2559 - - 1 1 3 1 4 - - - - - - - - 10 10 

CP212 1/2559 2 1 2 3 2 4 1 1 - - - - - - - 16 15 

CP251 1/2559 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 

CP342 1/2559 1 3 2 5 6 2 - - - - - - - - - 19 19 

MA115 1/2559 2 1 1 4 6 7 6 - - - - - - - - 27 27 

PY100 1/2559 - - - 2 8 11 4 - - - - - - - - 25 25 

SCI301 1/2559 1 1 6 2 3 2 1 - - - - - - - - 16 16 

ST242 1/2559 4 3 6 1 4 1 - - - - - - - - - 19 19 

ST261 1/2559 9 5 2 1 - - - - - - - - - - - 17 17 

ST322 1/2559 2 - 2 2 4 3 6 - - - - - - - 1 20 19 

ST342 1/2559 6 7 2 7 3 - - - - - - - - - - 25 25 

ST343 1/2559 - - 3 6 6 11 10 - - - - - - - 1 37 36 

ST348 1/2559 3 - 2 3 4 4 3 - - - - - - - - 19 19 

ST364 1/2559 2 1 8 4 2 - - - - - - - - - - 17 17 

ST451 1/2559 9 1 4 2 1 - - 1 - - - - - - - 18 17 

ST452 1/2559 8 6 4 5 2 - - - - - - - - - - 25 25 

ST473 1/2559 - - - - - - - - - 18 - - - - - 18 18 

ST481 1/2559 - - - - - - - - - - - - 18 - - 18 18 

SWU121 1/2559 - 6 5 7 5 2 - - - - - - - - - 25 25 

SWU141 1/2559 4 11 8 2 - - - - - - - - - - - 25 25 

SWU151 1/2559 6 9 7 3 - - - - - - - - - - - 25 25 

SWU252 1/2559 14 3 - - - - - - - - - - - - - 17 17 
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รายวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต

ที่

ลงทะเบียน

เรียน 

จํานวน

นิสิตที่

สอบ

ผาน 

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

SWU351 1/2559 - 1 13 3 2 - - - - - - - - - - 19 19 

AC201 2/2559 3 1 2 1 - - - - - - - - - - - 7 7 

CP111 2/2559 1 1 - 2 3 6 4 - - - - - - - 6 23 17 

CP241 2/2559 4 2 6 1 1 2 - - - - - - - - - 16 16 

MA116 2/2559 2 4 3 5 3 3 3 - - - - - - - 1 24 23 

MA211 2/2559 - - - 1 1 - - - - - - - - - - 2 2 

MA221 2/2559 4 1 2 4 2 1 2 - - - - - - - - 16 16 

MA381 2/2559 - 2 4 7 3 1 - - - - - - - - - 17 17 

PY180 2/2559 8 10 3 - - 1 - - - - - - - - 1 23 22 

SCI302 2/2559 - 4 9 6 - - - - - - - - - - - 19 19 

ST241 2/2559 - 2 5 5 5 4 2 - - - - - - - 1 24 23 

ST245 2/2559 2 2 4 4 2 2 1 - - - - - - - - 17 17 

ST321 2/2559 - 3 4 3 - 3 4 1 - - - - - - 2 20 17 

ST341 2/2559 6 1 2 4 3 1 1 - - - - - - - - 18 18 

ST345 2/2559 3 2 3 4 5 - - - - - - - - - - 17 17 

ST347 2/2559 1 2 1 4 8 1 2 - - - - - - - - 19 19 

ST455 2/2559 12 9 6 2 4 1 1 - - - - - - - - 35 35 

ST471 2/2559 1 1 - - - - - - - - - - - - - 2 2 

ST472 2/2559 13 5 - - - - - - - - - - - - - 18 18 

ST473 2/2559 15 3 - - - - - - - - - - - - - 18 18 

SWU112 2/2559 1 4 8 6 5 - - - - - - - - - - 24 24 

SWU122 2/2559 - 3 7 4 4 6 1 - - - - - - - - 25 25 

SWU143 2/2559 - 4 7 8 2 1 1 - - - - - - - 1 24 23 

SWU251 2/2559 5 10 1 - - - - - - - - - - - - 16 16 

SWU371 2/2559 10 4 3 1 1 - - - - - - - - - - 19 19 

 

 

การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ 

      ไมมีรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกต ิ
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รายวิชาทีไ่มไดเปดสอนในปการศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ 

AC201 การบัญชีเบื้องตน 1/2559   

BU111 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1/2559   

BU112 เศรษฐศาสตรมหภาค 1/2559   

CP214 การโปรแกรมแบบวิชวล 1/2559   

CP241 โครงสรางขอมูล 1/2559   

CP323 ระบบปฎิบัติการ 1/2559   

CP352 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 1/2559   

CP353 เว็บเทคโนโลย ี 1/2559   

CP355 คอมพิวเตอรกราฟก 1/2559   

CP443 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 1/2559   

CP457 การโปรแกรมเพื่อการประยุกต 1/2559   

FI232 การเงินและการธนาคาร 1/2559   

FI336 หลักการประกันภัย 1/2559   

MA102 เทคโนโลยีสําหรับคณิตศาสตร 1 1/2559   

MA116 แคลคูลัส 2 1/2559   

MA211 สมการเชิงอนุพันธ 1/2559   

MA251 คณิตศาสตรดิสครีต 1/2559   

MA311 การวิเคราะหเชิงตัวเลขเบื้องตน 1/2559   

MA313 ตัวแปรเชิงซอนเบื้องตน 1/2559   

MA314 แคลคูลัสขั้นสูง 1/2559   

MA381 คณิตศาสตรกับการประมวลผลเชิงสัญลักษณ 1/2559   

MA424 พีชคณิตเชิงเสน 2 1/2559   

MK141 หลักการตลาด 1/2559   

ST245 ชีวสถิติ 1/2559   

ST321 สถิติคณิตศาสตร 1 1/2559   

ST341 การวิเคราะหการถดถอย 1/2559   

ST344 ประชากรศาสตร 1/2559   

ST345 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 1/2559   

ST346 ทฤษฎีการตัดสินใจ 1/2559   

ST347 เทคนิคการชักตัวอยาง 1/2559   

ST363 เศรษฐศาสตรเชิงคณติศาสตร 1/2559   

ST365 สถิติสําหรับการเงินและการลงทุน 1/2559   

ST431 ทฤษฎีความนาจะเปน 1/2559   

ST441 แผนแบบการทดลอง 1/2559   

ST453 การจําลองแบบ 1/2559   

ST454 การทําเหมืองขอมูลทางสถิต ิ 1/2559   



 หนา 118 

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ 

ST455 การโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ 1/2559   

ST456 วิธีการหาคาที่เหมาะสมที่สุด 1/2559   

ST471 การศึกษารายบุคคลในวิชาสถิติ 1/2559   

ST472 สัมมนาเกี่ยวกับวิชาสถิติ 1/2559   

SWU122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการสื่อสาร 2 1/2559   

SWU131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 1/2559   

SWU132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2 1/2559   

SWU133 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 1 1/2559   

SWU134 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 2 1/2559   

SWU135 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2559   

SWU136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 1/2559   

SWU137 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2559   

SWU138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2 1/2559   

SWU143 พลังงานทางเลือก 1/2559   

SWU341 วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ 

พลังงาน และจิต 

1/2559   

SWU352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 1/2559   

SWU354 มนุษยกับสันติภาพ    1/2559   

SWU355 พทุธธรรม 1/2559   

SWU356 วรรณกรรมและพลังทางปญญา 1/2559   

SWU358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย 1/2559   

SWU361 ประวัติศาสตรและพลังขบัเคลื่อนสังคม 1/2559   

SWU362 มนุษยกับอารยธรรม 1/2559   

SWU363 มนุษยกับการเมือง 1/2559   

SWU367 กฎหมายทั่วไป 1/2559   

SWU372 ภูมิปญญาทองถิ่น 1/2559   

SWU373 ภูมิลักษณชุมชน 1/2559   

SWU375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน 1/2559   

BI101 ชีววิทยา 1 2/2559   

BI191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 2/2559   

BU111 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2/2559   

BU112 เศรษฐศาสตรมหภาค 2/2559   

CH100 เคมีทั่วไป 1 2/2559   

CH190 ปฎิบัติการเคมีทั่วไป 1 2/2559   

CP212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 2/2559   

CP214 การโปรแกรมแบบวิชวล 2/2559   

CP251 การโปรแกรมบนเว็บ 2/2559   



 หนา 119 

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ 

CP342 ระบบฐานขอมูล 2/2559   

CP353 เว็บเทคโนโลย ี 2/2559   

CP355 คอมพิวเตอรกราฟก 2/2559   

CP431 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 2/2559   

CP443 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 2/2559   

FI232 การเงินและการธนาคาร 2/2559   

FI336 หลักการประกันภัย 2/2559   

MA115 แคลคูลัส 1 2/2559   

MA241 หลักและวิธีการของคณิตศาสตร 2/2559   

MA311 การวิเคราะหเชิงตัวเลขเบื้องตน 2/2559   

MA312 การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร 2/2559   

MA313 ตัวแปรเชิงซอนเบื้องตน 2/2559   

MK141 หลักการตลาด 2/2559   

PY100 ฟสิกสทั่วไป 2/2559   

ST242 วิธีการทางสถิติ 2 2/2559   

ST261 คณิตศาสตรประกันชีวิตเบื้องตน 2/2559   

ST322 สถิติคณิตศาสตร 2 2/2559   

ST342 สถิติไมอิงพาราเมตริก 2/2559   

ST343 การวิเคราะหอนุกรมเวลา 2/2559   

ST344 ประชากรศาสตร 2/2559   

ST346 ทฤษฎีการตัดสินใจ 2/2559   

ST348 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ 

2/2559   

ST363 เศรษฐศาสตรเชิงคณติศาสตร 2/2559   

ST364 การเงินเชิงคณิตศาสตร 2/2559   

ST365 สถิติสําหรับการเงินและการลงทุน 2/2559   

ST441 แผนแบบการทดลอง 2/2559   

ST452 ระเบียบวิธีวิจัย 2/2559   

ST453 การจําลองแบบ 2/2559   

ST454 การทําเหมืองขอมูลทางสถิต ิ 2/2559   

ST456 วิธีการหาคาที่เหมาะสมที่สุด 2/2559   

ST481 การฝกงาน 2/2559   

SWU121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการสื่อสาร 1 2/2559   

SWU123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 2/2559   

SWU131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 2/2559   

SWU132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2 2/2559   

SWU133 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 1 2/2559   



 หนา 120 

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ 

SWU134 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 2 2/2559   

SWU136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 2/2559   

SWU137 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 2/2559   

SWU138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2 2/2559   

SWU341 วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ 

พลังงาน และจิต 

2/2559   

SWU352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 2/2559   

SWU355 พทุธธรรม 2/2559   

SWU356 วรรณกรรมและพลังทางปญญา 2/2559   

SWU358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย 2/2559   

SWU361 ประวัติศาสตรและพลังขบัเคลื่อนสังคม 2/2559   

SWU362 มนุษยกับอารยธรรม 2/2559   

SWU363 มนุษยกับการเมือง 2/2559   

SWU364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน 2/2559   

SWU367 กฎหมายทั่วไป 2/2559   

SWU372 ภูมิปญญาทองถิ่น 2/2559   

SWU373 ภูมิลักษณชุมชน 2/2559   

SWU375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน 2/2559   

 

 

รายวิชาทีส่อนเน้ือหาไมครบในปการศึกษา  

      ไมมีรายวิชาที่มีสอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา 2559 



 หนา 121 

คุณภาพของการสอน 

การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน 

รายวิชาทีม่กีารประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรบัปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

BI101 ชีววิทยา 1 1/2559 /   

BI191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1/2559 /   

CH100 เคมีทั่วไป 1 1/2559 /   

CH190 ปฎิบัติการเคมีทั่วไป 1 1/2559 /   

CP111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1/2559 /   

CP212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 1/2559 /   

CP251 การโปรแกรมบนเว็บ 1/2559 /   

CP342 ระบบฐานขอมูล 1/2559 /   

MA115 แคลคูลัส 1 1/2559 /   

PY100 ฟสิกสทั่วไป 1/2559 /   

SCI301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1 1/2559 /   

ST242 วิธีการทางสถิติ 2 1/2559 /  เพ่ิมแบบฝกหัด เพ่ิมเวลา ให

นิสิตซักถามในช้ันเรียนให

สืบคนโดยใชส่ือออนไลน  

ST261 คณิตศาสตรประกันชีวิตเบื้องตน 1/2559 /   

ST322 สถิติคณิตศาสตร 2 1/2559 /  มีการทดสอบความรูพ้ืนฐาน

ทางคณิตศาสตรกอนเรียน

และมีการทบทวนความรู

พ้ืนฐานใหกับนิสิตท่ีมีผลการ

ทดสอบนอย 

ST342 สถิติไมอิงพาราเมตริก 1/2559 /  เพ่ิมแบบฝกหัดใหนิสิตฝกคิด

วิเคราะห 

ST343 การวิเคราะหอนุกรมเวลา 1/2559 /   

ST348 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ 

1/2559 /  ใหนิสิตทํากรณีศึกษาเร็วข้ึน 

ST364 การเงินเชิงคณิตศาสตร 1/2559 /  ใหนิสิตเย่ียมชมงานแฟร

ทางดานการเงิน เชน Set in 

The City 

ST451 การวิจัยการดําเนินงาน 1/2559 /  เพ่ิมโจทยท่ีเปนปญหาจริงใน

หนวยงานหรือบริษัทตางๆ 

เพ่ือใหนิสิตไดฝกการคิด

วิเคราะห รวมท้ังฝการใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรในการ

แกปญหา 

ST452 ระเบียบวิธีวิจัย 1/2559 /   

ST473 โครงงานสถิติ 1/2559 /   
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รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

ST481 การฝกงาน 1/2559 /   

SWU121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการสื่อสาร 1 1/2559 /   

SWU141 ทักษะการรูสารสนเทศ 1/2559 /   

SWU151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย 1/2559 /   

SWU252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต 1/2559 /   

SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 1/2559 /   

AC201 การบัญชีเบื้องตน 2/2559 /   

CP111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2/2559 /   

CP241 โครงสรางขอมูล 2/2559 /   

MA116 แคลคูลัส 2 2/2559 /   

MA211 สมการเชิงอนุพันธ 2/2559 /   

MA221 พีชคณิตเชิงเสนเบื้องตน 2/2559 /   

MA381 คณิตศาสตรกับการประมวลผลเชิงสัญลักษณ 2/2559 /   

PY180 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2/2559 /   

SCI302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2 2/2559 /   

ST241 วิธีการทางสถิติ 1 2/2559 /   

ST245 ชีวสถิติ 2/2559 /  เพ่ิมแบบฝกหัดใหนิสิตคิด

วิเคราะหและแปรผล เพ่ิม

ช่ัวโมงสําหรับการฝกใช

โปรแกรมทางสถิติ 

ST321 สถิติคณิตศาสตร 1 2/2559 /  ทบทวนคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

ST341 การวิเคราะหการถดถอย 2/2559 /  เพ่ิมแบบฝกหัดใหนิสิตหัด

วิเคราะหและแปรผลจาก

โปรแกรมทางสถิติ 

ST345 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 2/2559 /   

ST347 เทคนิคการชักตัวอยาง 2/2559 /   

ST455 การโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ 2/2559 /  เพ่ิมกรณีศึกษา 

ST471 การศึกษารายบุคคลในวิชาสถิติ 2/2559 /   

ST472 สัมมนาเกี่ยวกับวิชาสถิติ 2/2559 /   

ST473 โครงงานสถิติ 2/2559 /   

SWU112 วรรณกรรมไทยปรทิรรศน 2/2559 /   

SWU122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการสื่อสาร 2 2/2559 /   

SWU143 พลังงานทางเลือก 2/2559 /   

SWU251 มนุษยกับสังคม 2/2559 /   

SWU371 ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 

2/2559 /   
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

          นิสติมคีวามพึงพอใจตอคุณภาพการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก (4.34 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5) 

 

ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูล

ปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม นิสิตควรไดรับการปลูกฝง ความมีวินัย 

ความตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ ความ

ซื่อสัตย และเคารพในกฎระเบียบของ

สถาบัน อยางตอเนื่อง 

คณาจารยใหความรวมมือในการ

ตรวจสอบการเขาเรียน การแตงกาย การ

ตรงตอเวลา การสงงาน เนนความชื่อสัตย 

ความรู นิสิตมีความรูความเขาใจพื้นฐานใน

สาขาวิชาสถิติ 

สอนทฤษฎีและฝกปฏิบัติควบคูกัน ใหนิสิต

เรียนรูสืบคนดวยตนเอง 

ทักษะทางปญญา นิสิตควรคิดวิเคราะหไดอยางเปนระบบ 

และมีเหตุผลตามหลักสถิติ และสามารถนํา

ความรูทางสถิติไปประยุกตได 

ใหนิสิตทํากรณีศึกษาในรายวิชาที่เปนการ

ประยุกต 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคลและความ

รับผิดชอบ 

นิสิตสวนใหญรูกาละเทศะ มีมนุษยสัมพันธ

ที่ดี แตยังขาดพัฒนาการดานทักษะการ

สื่อสาร 

ฝกการทําโครงงานกลุม และนําเสนอ

รายงาน 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นิสิตบางคนมีทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลขอยู

ในระดับพอใช  นิสิตสวนใหญสามารถใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บ

รวบรวมขอมูลไดดี 

ฝกนิสิตใหทําโจทยที่มีการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข 
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ภาคผนวก 2 

Common DataSet 

ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน หนวย หมายเหตุ 

ตัวบงช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  16 คน   

2 จํานวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินทั้งหมด  6 คน   

3 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจาการประเมินบณัฑิต  24.47 คะแนน   

4 รอยละของบัณฑิตที่ไดรบัการประเมิน  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) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

9 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 

10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณทีต่พีิมพลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ช้ิน   

11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณทีต่พีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณทีต่พีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ช้ิน   

13 จํานวนวารสารทางวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมูลแตสถาบันนําเสนอสภาอนุมัติ

ตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ช้ิน   

14 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

15 จํานวนบทความวิจัยที่ตพีิมพิ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

16 จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติทีป่รากฏในฐานขอมูล

ระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จํานวนบทความวิจัยที่ตพีิมพิ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ที่ 1 (0.80) 

 ช้ิน   

18 จํานวนบทความที่ตีพิมพในวรสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

19 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

20 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ   นํ้าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาโท) 

21 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผาน  ช้ิน   
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ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน หนวย หมายเหตุ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

22 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   

23 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาต ิ(0.60.)  ช้ิน   

24 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)  ช้ิน   

25 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)  ช้ิน   

26 ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค  นํ้าหนัก   

27 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค  นํ้าหนัก   

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

28 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกทั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 

29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ

ระดับนานาชาติ (0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตพีิมพในวารสารวิชาการที่ไมมีอยูในฐานขอมูล แต

สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลานี้ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานที่ไดรบัการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

33 บทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 (0.60)      

34 บทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลที่เปน

ที่ยอมรับระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ 

ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (0.80)   ช้ิน   

36 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล

ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

37 ผลงานที่ไดรบัการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

38 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาเอก) 

39 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส online  (0.20) 

  ช้ิน   

40 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

41 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรระดบัชาติ (0.60)   ช้ิน   

42 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)   ช้ิน   

43 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาต(ิ1.00)   ช้ิน   

44 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   

45 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค    น้ําหนัก   

ตัวบงช้ีที่ 4.2  คุณภาพอาจารย 

 ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
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46 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  1 คน   

47 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด  5 คน   

48 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  20 รอยละ   

49 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกเทียบ คะแนนเต็ม 

5 คะแนน 

 5 คะแนน   

 ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

50 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  2 คน   

51 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  40 รอยละ   

52 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ คะแนนเต็ม 

5 คะแนน 

3.33 คะแนน   

 ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบบัสมบูรณที่ตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ช้ิน   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบบัสมบูรณที่ตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ช้ิน   

57 จํานวนบทความวิจัยฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมอยูใน

ฐานขอมูล แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลาน้ี ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

58 จํานวนบทความวิชาการฉบบัสมบูรณที่ตพีิมพในวารสารวิชาการที่ไมอยูใน

ฐานขอมูล แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลาน้ี ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

61 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

59 จํานวนบทความวิจัยที่ตพีิมพในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

60 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

62 จํานวนบทความวิจัยที่ตพีิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยูใน

ฐานขอมูลที่เปนทีย่อมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

63 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยูใน

ฐานขอมูลที่เปนทีย่อมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   
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64 จํานวนบทความวิจัย ที่ตพีิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 1 (0.80) 

 1 ช้ิน   

65 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

66 จํานวนบทความวิจัยที่ตพีิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีป่รากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 1 ช้ิน   

67 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีป่รากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

68 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

69 จํานวนผลงานวิชาการรบัใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ช้ิน   

70 จํานวนผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ (1.00)   ช้ิน   

71 จํานวนผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

(1.00) 

  ช้ิน   

72 จํานวนตําราที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ช้ิน   

73 จํานวนหนังสือที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ช้ิน   

74 จํานวนตําราที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

75 จํานวนหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ  1.8 นํ้าหนัก   

 ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

77 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

79 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาต ิ(0.60.)   ช้ิน   

80 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)   ช้ิน   

81 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ช้ิน   

82 ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค    น้ําหนัก   

83 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค    น้ําหนัก   

 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน

อาจารยประจําหลักสูตร 

84 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

  ช้ิน   

85 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  5 คน   

86 จํานวนบทความที่ไดรบัการอางอิงตออาจารยประจําหลักสูตร   ชิ้น/คน   

87 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย / บัณฑิตใหมที่มีตอ

คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

4.12 คะแนน  



 หนา 128 

 



 หนา 1 

  

รายงานการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 

และรายงานผลการดําเนนิงานของหลักสตูร (มคอ.7) 

ประจําปการศึกษา 2559 

 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 

คณะวิทยาศาสตร  

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 
 

 

 

 

 

 

วันที่รายงาน 13 กรกฎาคม 2560 
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บทสรุปผูบริหาร 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการ

ดําเนินงานในปการศึกษา 2559  ไดมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีระดับคุณภาพ

อยูในระดับดี (3.62 คะแนน) ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ  (13 ตัวบงชี้) 

โดยมีจํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับดีมาก (องคประกอบที่ 2) มีจํานวน 3 องคประกอบ อยูในระดับดี  

(องคประกอบที่ 4, 5, และ 6) และมีจํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับปานกลาง (องคประกอบที่ 3)  

 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

องคประกอบ คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

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 4.00 ระดับปานกลาง (1 ตัวบงชี้) 

เฉล่ียรวมทกุตัวบงช้ี 

ของทกุองคประกอบ 
3.62 ระดับด ี (13 ตวับงช้ี) 

 

 

ขอเสนอแนะเรงดวน 

 1. ควรขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
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คํานํา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิภาควชิาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาที่กอใหเกดิคุณภาพดานหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอน โดยมีเปาหมายเพื่อการขับเคลื่อนหลักสตูรใหมีมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิไดรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูรเปนปที่ 3 

ตามสภาพจริง และมีความมุงม่ันที่จะพัฒนาการดําเนินงานใหไดมาตรฐานเปนทีย่อมรับในระดับสากล 

ในการดําเนินงานของหลักสตูรอยางมคีุณภาพ ไดรับความรวมมืออยางดยีิ่งจากบุคลากรของภาควิชา

คณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเตรียมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลกัสตูร ปการศกึษา 2559 

 

 

 

 

 (อาจารยกาญจนา พานิชการ) 

ประธานหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
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สารบัญ 
 

บทสรุปผูบรหิาร  

คํานํา  

สารบัญ  

 หนา 

หมวดที่ 1 การกํากบัมาตรฐาน  

    ชื่อหลกัสตูร-รหัสหลักสูตร-วัตถุประสงคหลักสตูร 5 

    รายชื่ออาจารยประจําหลักสตูร 5 

    ตัวบงชี้ที ่1.1 การบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร 6 

หมวดที่ 2 บัณฑิตและนิสิต  

    ตัวบงชี้ที ่2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหงชาต ิ 8 

    ตัวบงชี้ที ่2.2 รอยละของบัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 10 

    ตัวบงชี้ที ่3.1 การรับนิสติ 11 

    ตัวบงชี้ที ่3.2 การสงเสริมและพัฒนานิสติ 25 

    ตัวบงชี้ที ่3.3 ผลที่เกิดกับนสิติ 37 

หมวดที่ 3 อาจารย  

    ตัวบงชี้ที ่4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร 40 

    ตัวบงชี้ที ่4.2 คุณภาพอาจารยประจําหลักสตูร 59 

    ตัวบงชี้ที ่4.3 ผลที่เกิดกับอาจารยประจําหลักสตูร 61 

หมวดที่ 4 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน (การบรหิารหลักสูตร)  
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หมวดท่ี 1  

การกํากับมาตรฐาน 

 

ชื่อหลกัสูตร 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิ ชื่อยอ วท.บ. (สถติ)ิ 

ชื่อภาษาองักฤษ Bachelor of Science Program in Statistics 

 ภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

รหัสหลักสูตร  

 25450091100966 

 

วัตถุประสงคของหลกัสูตร   

    1. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูทางดานสถิติ คณิตศาสตร คอมพิวเตอร และวิทยาศาสตร และมีความสามารถ

ศึกษา คนควา และวิจัย เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูอยางมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

    2. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปนนักสถิติในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตร การแพทย การศึกษา และอ่ืน ๆ 

    3. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมและจริยธรรม 

รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร (ขอมลูปจจุบัน) 

(ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3) 

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบุตําแหนงทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ (ทกุระดับ) 

สาขาวิชา 

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

 สต.ม. (สถติ)ิ, 2540    

 M.S. (Operations Research), 2546  

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

 สต.ม. (สถติ)ิ, 2526 

3  อ.ดร.สกุัญญา อินทรภักดิ์  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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การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร (ตัวบงช้ีที่ 1.1)      

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (เกณฑขอ 1) 

  ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มีอาจารยประจําหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษาจํานวน 5 คน ดังน้ี 

1. อาจารยกาญจนา  พานิชการ* 

2. ผูชวยศาสตราจารยชุติวรรณ  เพ็ญเพียร* 

3. ผูชวยศาสตราจารยรวีวรรณ  งามสันติกุล* 

4. อาจารยสุกัญญา  อินทรภักดิ์ 

5. อาจารยอิทธิเทพ นวาระสุจิตร 
  หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร (เกณฑขอ 2) 

  อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มีคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการ ดังนี ้

1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน   

2. คุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน 4 คน   

3. ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 คน 

  อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิทีต่รงกับสาขาหรือสมัพันธกับสาขาวชิาที่เปดสอน อยางนอย 4 คน 

ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรที่กําหนด 

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด (เกณฑขอ 11) 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิเปนหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และเร่ิมใชในปการศึกษา 

2555 ปจจุบันมีนิสติกําลังศึกษาในชั้นปที ่1 – 4   ซ่ึงจะครบรอบการปรับปรุงหลกัสตูรตามเกณฑ สกอ. ในป

การศึกษา 2559 อยางไรก็ตามอาจารยประจําหลักสตูรไดเร่ิมดําเนินการปรับปรุงหลกัสตูรมาตั้งแตปการศกึษา 

2558 มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. เสนอมหาวิทยาลยัแตงตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติ ิหลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสตูร กรรมการผูทรงวุฒิภายนอก 

2. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือประเมินผลการวิเคราะหขอมลูจากผูประกอบการ ศิษย

เกา และนิสติปจจุบันเพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร และเพ่ิม-ลดรายวิชาในหลักสตูรให

ทันสมยั 

3. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือจัดทํารางหลักสูตรปรับปรุงพรอมกบัเขารวมประชุมกับ

ทางคณะและมหาวิทยาลยัเพ่ือรับนโยบายและแลกเปลีย่นเรียนรูการปรับปรุงหลกัสตูรเปนระยะ ๆ  

4. พิจารณาเพ่ิมรายวิชาเลือกสหกิจศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลยัทีส่งเสริมใหการจัดการเรียน

การสอนแบบสหกิจศึกษา  

5. กําหนดสมรรถนะหลักของนิสติแตละชั้นป  
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6. นํารางหลักสตูรปรับปรุงใหศษิยเกาซ่ึงเปนผูเชีย่วชาญทางธุรกิจภาคเอกชนพิจารณารางหลักสตูร

ฉบบัปรับปรุง 

7. พิจารณาขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญและปรับปรุงหลักสตูรตามความเหมาะสม 

8. พิจารณาขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒพิิจารณารางหลักสตูรฉบับปรับปรุง 

ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ผลการประเมินตัวบงชี้ที ่1.1 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติ ิ “ผาน” ตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสตูร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.2552 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Stat_59_1.1_1 คําสัง่แตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูร  

B.Sc.Stat_59_1.1_2 คําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร  
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หมวดท่ี 2 

บัณฑิตและนิสิต 

 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ตัวบงช้ีที่ 2.1)       

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ สํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา  ในปการศึกษา 2558 

ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 6 ดาน คือ  (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (2) ดาน

ความรูความสามารถทางวิชาการ (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (6) ดานอัตลักษณของ

บัณฑิตมหาวิทยาลัย สํารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผูใชบัณฑิต ดังน้ี 

- มีจํานวนบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ที่สําเร็จการศึกษารวม 16 คน โดยไดรับแบบ

สํารวจกลับมาจํานวน 6 ฉบับ คิดเปนรอยละ 37.5 จากจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยระดับความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ เฉลี่ยเทากับ 4.08 (24.47/6) 

 

ขอมูลประกอบการคํานวณคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตร ี 

ลําดับที ่ ขอมลูพ้ืนฐานประกอบตวับงชี ้ หนวยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรตีามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหงชาติ  

เฉลีย่ 4.08 

1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด  คน 16 

2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ ได รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

คน 6 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  คะแนน 24.47 

 (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม เฉล่ีย 4.33 

 (2) ดานความรูความสามารถทางวิชาการ เฉล่ีย 4.00 

 (3) ดานทักษะทางปญญา เฉล่ีย 3.83 

 (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ เฉล่ีย 4.11 

 (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เฉล่ีย 4.11 

 (6) ดานอัตลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัย เฉล่ีย 4.17 

4 ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่ มีตอผูสําเ ร็จ

การศึกษา  

รอยละ 37.5 

หมายเหต ุ: 1. จํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวน บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

              2.. ขอมูล ณ วันท่ี 20 มิถุนายน 2560 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Stat_59_2.1_1 ผลสํารวจความคดิเห็นทีม่ตีอคุณภาพของบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ จากสถานประกอบการผูใชบัณฑติ หรือสถาบันที่

รับบัณฑิตเขาศึกษาตอ ปการศกึษา 2559 (บัณฑติจบรุนปการศึกษา 2558)  

  



 หนา 10 

รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

(ตัวบงช้ีที่ 2.2)  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ สํารวจการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 

2558 โดยใชการสํารวจดวยการใหบัณฑิตตอบแบบสอบถามดวยตนเอง ผานระบบการลงทะเบียนรับปริญญาบตัรของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ จํานวน 16 คน พบวา มี

บัณฑิตตอบแบบสอบถาม 16 คน คิดเปนรอยละ 100 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีบัณฑิตที่ไดงานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป จํานวน 10 คน จากจํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจโดยไมนับรวมบัณฑิตที่มี

งานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลวที่ไมไดเปลี่ยนงานใหม ผูที่ศึกษาตอในระดับ

บัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบทและผูที่เกณฑทหาร จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 90.91 ซึ่งเทากับ 4.55 คะแนน 

ขอมูลประกอบการคํานวณภาวะการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  

ลําดับที ่ ขอมลูพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  รอยละ 90.91 

1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทัง้หมด คน 16 

2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีต่อบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา   คน 16 

3 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา  

(ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชพีอิสระ) 

คน 10 

4 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ คน 0 

5 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มงีานทํากอนเขาศึกษา คน 0 

6 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีมี่กิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยู

แลว 

คน - 

7 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีศ่ึกษาตอระดับบัณฑติศึกษา คน 5 

8 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีอุ่ปสมบท คน - 

9 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีเ่กณฑทหาร คน - 

10 รอยละของผูตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา (อยางนอยรอยละ 70) รอยละ 100 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Stat_59_2.2_1 รายงานสรุปภาวะการมีงานทํา ประจําปการศึกษา 2559 (บณัฑิตจบรุนปการศึกษา 

2558)  
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การรับนิสิต (ตัวบงช้ีที่ 3.1) 

- การรับนิสิต    

ระบบและกลไก

การรับนิสิต 

 

         หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ เปนหลกัสตูรระดับปริญญาตรี 4 ป ได

กําหนดรับนิสติปละ 30 คน โดยกําหนดคุณสมบัติวาสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายสายสามัญโปรแกรมทีเ่นนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หรือเทยีบเทา หลักสตูรมีระบบ

และกลไกการรับนิสติเพ่ือใหการดําเนินงานดานการรับนิสติมีประสิทธิผลตัง้แตการกําหนด

คุณสมบตัินิสติที่รับเขา เกณฑการคดัเลือก ขั้นตอนการคดัเลือกนิสติและเพ่ือใหไดนิสติมี

คุณสมบตัติรงตามเกณฑที่กําหนด นําไปสูการพัฒนาคุณภาพนิสติจนบรรลุวัตถุประสงคของการ

ผลติบัณฑติที่มีความรูทางดานสถติิ คณิตศาสตร คอมพิวเตอร และวิทยาศาสตร และมี

ความสามารถศึกษา คนควา และวิจัย เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูอยางมีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ ดังแผนผังที ่1 กระบวนการรับนิสิตมีขั้นตอนดังนี ้

   1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประเมินผลการรับนิสติในปการศึกษาทีผ่านมา 

   2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาแผนการรับนิสติตาม มคอ. 2 กําหนดจํานวนนิสติ

รับตรง และระบบกลาง (Admissions)  จากผลการประเมินการรับนิสิตในปที่ผานมา สําหรับ

การรับนิสิตแบบโครงการรับตรง มีการพิจารณาเพ่ือกําหนดคุณสมบตัิทั่วไป คุณสมบตัิเฉพาะของ

ผูมสีิทธิ์สมคัร เกณฑการตดัสินผลคะแนนสอบขอเขยีน เพ่ือเรียกสอบสมัภาษณโดยคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูร โดยประธานหลักสูตรเสนอแตงตัง้กรรมการสอบคดัเลือก 

   3. ประธานหลักสตูรสงขอมูลแผนการรับนิสิตไปยังงานรับนิสติใหมเพ่ือดําเนินการรับสมัคร

นิสติและแตงตัง้กรรมการสอบคดัเลอืก 

   4. หลังจากผานขั้นตอนการรับสมคัรและยื่นคะแนนสอบขอเขยีนของมหาวิทยาลยัแลว  

อาจารยประจําหลักสตูรจะตัดสินผลการสอบขอเขยีน กําหนดจํานวนผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

จากน้ันสัมภาษณโดยอาจารยประจําหลักสตูรที่ประธานหลกัสตูรเสนอแตงตั้งโดยมหาวิทยาลยั 

กอนการสัมภาษณจะมีการประชุมกรรมการเพ่ือชีแ้จงหลกัเกณฑการตดัสินสอบผานสัมภาษณ 

   5. ประชุมตดัสินผลการสอบการรับเขาศึกษาจากคะแนนสอบขอเขยีนและคะแนนสอบ

สัมภาษณ 

   6. หลังจากมหาวิทยาลยัรับรายงานตัวขึ้นทะเบยีนเปนนิสติใหมแลว หลักสตูรจะไดยอดนสิติ

โครงการรับตรงที่มารายงานตัวเพ่ือนํามาประเมินการปรับจํานวนรับในระบบกลาง จากที่กําหนด

ในคร้ังแรกเพ่ือใหไดจํานวนนิสติเตม็แผนรับ 

   7. การรับนิสติในระบบกลาง ประธานหลักสตูรจะเสนอแตงตัง้อาจารยประจําหลักสูตรเพื่อ

เปนกรรมการสอบสมัภาษณไปยังมหาวิทยาลยัเพือ่ทําหนาทีส่อบสัมภาษณและตรวจสอบ

คุณสมบตัผิูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

   8. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรตรวจสอบคุณสมบตัทิั่วไป คุณสมบตัิเฉพาะของผูมีสทิธิ์

สมคัรในระบบกลาง รายวิชาทีย่ื่นคะแนนสอบ 

   9. กรรมการสอบสัมภาษณทําหนาทีส่อบสมัภาษณและตรวจสอบคุณสมบตัผิูมีสิทธิ์เขาศึกษา
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จากรายชื่อทีท่ปอ. ประกาศผานขอเขยีน 

  10. ประชุมตัดสินผลการสอบการรับเขาศึกษาจากคะแนนสอบขอเขยีนและคะแนนสอบ

สัมภาษณ 

  11. ระบบงานรับนิสติใหมทําหนาทีด่ําเนินการรับรายงานตัวขึ้นทะเบยีนเปนนิสติใหม  

  12. อาจารยประจําหลักสตูรประชุมประเมินกระบวนการรับนิสติ และสรุปผลการรับนิสติเพื่อ

เปนแนวทางปรับปรุงกระบวนการรับนิสติ ในปการศึกษาตอไป  

การดําเนินการ

รับนิสิต 

        หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิมีวัตถปุระสงคเพ่ือผลิตบัณฑติใหมีความรูใน

วิชาทางดานสถติ ิคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม  มคีวามสามารถศกึษา 

คนควา และวิจัย เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูอยางมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  แตละป

การศึกษาหลักสตูรไดกําหนดจํานวนรับนิสติตามแผนการรับนิสิตใน มคอ.2 จํานวน 30 คน โดย

ผูสมัครเขาศึกษาตองมคีุณสมบตัิเบื้องตนตรงตามที่กําหนดในมคอ. 2 ของหลักสตูร ที่วาสําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามญัโปรแกรมที่เนนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

หรือเทยีบเทา (B.Sc.Stat_59_3.1_1) และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ  

       ในปการศึกษา 2559 หลักสตูรตัง้เปาหมายวา นิสิตชัน้ปที่ 1 คงอยูมากกวา 70%  การ

รับนิสติไดดําเนินการตามระบบและกลไกดังน้ี 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือศึกษาผลการประเมินและขอเสนอแนะจากผู

ประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสตูร เก่ียวกบัการดําเนินการรับนิสติ  

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรจึงประเมินกระบวนการรับนิสติในปทีผ่านมาเพ่ือปรับปรุงชอง

ทางการรับนิสติเขาศึกษาเพ่ือใหไดนิสิตเต็มตามแผนรับ  ในปการศึกษาทีผ่านมาทางหลักสตูรรับ

นิสติเขาศึกษา 4 โครงการคือ โครงการการรับสมคัรบคุคลเพ่ือสอบคดัเลือกเขาเปนนสิติระดับ

ปริญญาตรี (รับตรง) โครงการสอบคดัเลือกเขาศกึษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง 

(Admissions) อีกสองโครงการเปนความรวมมือระหวางคณะวิทยาศาสตรกับหนวยงานที่

เก่ียวของไดแกโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือขายของคณะวิทยาศาสตร และโครงการ 

“คดัสรรนักเรียนพหุปญญาเลศิโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เขาศกึษาใน

ระดับอุดมศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ” ผลการรับนิสติในป 2558  มีนิสติชั้นปที่ 1  

คงอยูรวมทัง้สิ้น  21 คน มาจากโรงเรียนเครือขาย  1 คน จากโครงการรับตรงทั่วไป 2 คน  และ

จากระบบกลาง 18 คน  
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แผนผังที่ 1 ระบบการรับนิสิต 

ระบบ 

กลไก 

ระยะเวลา/ 

ผูรับผิดชอบ 

 

- ต.ค. 2558/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

 

- ต.ค. 2558/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

 

- มี.ค. 2559/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

- มี.ค. 2559/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

- เม.ย. 2559/ 

มหาวิทยาลัย 

- เม.ย. 2559/ 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

- มิ.ย. 2559/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

- มิ.ย. – ส.ค. 2559/ 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและ

มหาวิทยาลัย 

- ก.ย. 2559/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

- ต.ค. 2559/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 
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การดําเนินการ

รับนิสิต (ตอ) 

        จากการเก็บสถติิหลายปผานมาพบวาไมมีนักเรียนจากโครงการ “คดัสรรนักเรียนพหปุญญา

เลศิฯ สนใจสมัครเขาเรียนสาขาวชิาสถติิ  และนักเรียนจากโรงเรียนเครือขายของคณะวิทยาศาสตร

ก็ใหความสนใจสมคัรเขาเรียนสาขาวชิาสถติินอยมาก สาเหตุอาจเน่ืองมา 

จากนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตฯ สวนใหญเปนนักเรียนทีเ่รียนดีมีโอกาสเลือกสาขาที่ไดรับความ

นิยมจากสถาบันตาง ๆ ซึง่สถติิเปนสาขาที่ไมไดรับความนิยมเม่ือเทยีบกับหลักสตูรวิทยาศาสตร

สุขภาพหรือวิศวกรรมศาสตรเปนตน สําหรับโรงเรียนเครือขายฯ เทาที่สอบถามจากผูอํานวยการ

โรงเรียนเครือขายพบวาทางโรงเรียนเปนเครือขายกับสถาบนั 

การศึกษาตาง ๆ หลายสถาบัน  ทําใหนักเรียนมีโอกาสเลือกสาขาที่ไดรับความนิยมมากกวาสาขา

สถติ ิและทางโรงเรียนเครือขายตองการใหหลักสตูรลดเกณฑ GPAX เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนจาก

โรงเรียนเครือขายที่เรียนออนมสีิทธ์ิสมัครเรียน   สวนโครงการรับตรงทั่วไปมีนักเรียนใหความสนใจ

สมัครเขาศกึษาจํานวนมาก (161 คน) แตผูทีย่ื่นคะแนนสอบขอเขยีนไดคะแนนรวมลําดับตน ๆ 

สละสิทธ์ิการรายตัวเปนนิสติจํานวนมากเชนกัน ทางหลักสตูรจึงแกปญหาโดยเรียกผูเขาสอบ

สัมภาษณกวา 2 เทาของจํานวนรับ (52 คน) เพ่ือหวังวาผูที่ไดคะแนนรวมลําดับถดัมา มีโอกาสได

เขาศึกษา แตปการศกึษา 2558 ก็มีผูมารายตัวและคงอยูเพียง 2 คน เนือ่งมาจากนักเรียนไดสมคัร

สอบหลาย ๆ ที ่และตัดสินใจเลือกสาขา/สถาบันทีต่นเองอยากเรียนมากทีสุ่ด  ทําใหเกิดการสละ

สิทธิ์จํานวนมาก จากผลการประเมินที่ประชุมจึงมมีติไมรับนักเรียนจากโครงการ “คดัสรรนักเรียน

พหุปญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เขาศึกษาในระดบัอดุมศกึษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”  แตยงัจําเปนตองรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือขายของคณะ

วิทยาศาสตรตามบันทึกขอตกลงของคณะวิทยาศาสตรกับโรงเรียนเครือขาย (การประชุมคณะกรรม

บริหารหลักสตูร  คร้ังที่ 6/58) 

            เนื่องจากแตละปมีผูสมคัรจากโครงการรับตรงทั่วไปสละสิทธิ์การรายงานตัวจํานวนมาก  

มหาวิทยาลัยจึงเปดโอกาสใหหลักสูตรพิจารณาการรับนิสิตจากโครงการรับตรงอื่น ๆ ของ

มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมและใหมีการปรับจํานวนรับในระบบกลางในภายหลัง  จากการประเมิน

คุณภาพของนิสิตที่รับเขาศึกษาพบวานสิติไมเต็มตามแผนรับ เนื่องมาจากการสละสิทธิ ์การลาออก

กอนเขาเรียนชั้นปที ่1 และลาออกตนปที ่2 เพื่อเปลีย่นสถานศึกษาไมใชมาจากการพนสภาพนิสิต

แตนิสติที่คงอยูมีคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรลดลงจนเกดิปญหานิสติเรียนไมจบภายใน 4 ป ซ่ึง

หลักสตูรเคยทําเร่ืองไปยังคณะเพื่อขอเพ่ิมนํ้าหนักรายวิชา PAT1 ในระบบกลางเพ่ือใหไดผูเขา

ศึกษาที่มีคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรดกีวาวิชาอ่ืน ๆ แตไมไดรับการอนุมัต ิ 

          คณะกรรมการบริหารหลักสตูรไดพิจารณาการยื่นคะแนนจาก GAT PAT  หรือวิชาสามัญ 

9 วิชา จากการเก็บขอมูลนสิติที่รับจากระบบกลางกวา 5 ป พบวานิสติมปีญหาในการเรียนวิชา

คณิตศาสตรและสถติหิลายคน  หลักสูตรมีความคดิเห็นวาสาเหตุอาจมาจากการกําหนดน้ําหนัก

วิชา PAT1 ในระบบกลางที่ตองใชรวมกันหลายสถาบัน ประกอบกบัการดคูะแนนวิชาสามัญของผูมี

สิทธิ์สอบสัมภาษณปที่ผานมามคีะแนนไมสัมพันธกบั PAT1  และเพ่ือเปนการเปรียบเทยีบกับผูเขา

ศึกษาในระบบกลาง ทางหลักสตูรจึงมีมติใหยื่นคะแนนสอบ GAT PAT  ทั้งน้ีการกําหนดนํ้าหนัก
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คะแนนสอบไดพิจารณาจากนํ้าหนักคะแนน GAT PAT ในระบบกลางและยดึวตัถปุระสงคของการ

ผลติบัณฑติ ในการสมคัรโครงการรับตรงทั่วไปทางหลักสตูรจึงกําหนดน้ําหนักวชิาคณิตศาสตร 

PAT1 เปน 70% เพ่ือใหไดนิสติที่มคีุณภาพสงูขึ้นกวาปทีผ่านมา และคาดวาจะไดนิสติรับตรงทั่วไป

เพ่ิมขึ้นกวาปที่ผานมา เพราะนักเรียนที่ตั้งใจเขาศึกษาหลักสตูรสถติิจริง ๆ จะสมัครสอบแบบรับ

ตรง และจากสถติกิารสละสิทธิ์จํานวนมากของผูสมัครแบบรับตรงทางหลักสตูรสามารถปรับจํานวน

รับในระบบกลางในภายหลงัเพ่ือรับสมัครผูสมัครที่พลาดหวงัจากโครงการรับตรงตางๆ หรือผูที่

ตองการเปลีย่นสถานศึกษา ที่ประชุมจึงมีมติใหรับตรงทั่วไป 70%  รับในระบบกลาง 30%  และไม

นับโควตานักเรียนจากโรงเรียนเครือขายของคณะวิทยาศาสตรในแผนการรับ   

            สวนการรับนิสติหลังระบบกลาง ทางหลักสตูรเคยรับนิสติกลุมน้ีเขาศึกษาแตจาก

การศึกษาผลการประเมินการเรียนของนิสติที่รับหลังระบบกลาง และเก็บขอมูลนิสติกลุมนี้จนจบ

การศึกษาพบวา นสิติหลายคนมีพ้ืนฐานความรูเดมิไมเพยีงพอ ไมไดตัง้ใจเขาศกึษาอยางแทจริง 

ไมใหความรวมมือในการเรียนการสอนทําใหมีปญหาการเรียนในวิชาเอก และสงผลใหไมจบตาม

แผนการเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสตูรจึงมีมติไมรับนิสติหลังระบบกลาง 

             จากผลการประเมินโดยภาพรวม  ในปการศึกษา 2559  จึงรับนิสติ 3 ชองทาง ไดแก

โครงการโรงเรียนเครือขายของคณะวิทยาศาสตร โครงการรับตรงทั่วไป และระบบกลาง 

              ในการรับนิสติแตละชองทางคณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการประชุมพิจารณา

วิธีการ เกณฑตดัสิน คุณสมบตัิทั่วไปและคุณสมบตัเิฉพาะของผูสมัคร และเงื่อนไขการรับที่ชดัเจน 

ในขั้นตอนการสมัภาษณมีการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูรใหเปนกรรมการสอบสมัภาษณ 

           การรับนิสติรอบแรกเปนโครงการรับตรงทั่วไปของมหาวิทยาลยั  คุณสมบตัิทั่วไปเปนไป

ตามมตทิี่ประชุมของมหาวิทยาลยั สวนคุณสมบตัิเฉพาะและนํ้าหนักคะแนนสอบขอเขยีนเปนไป

ตามมตทิี่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร โดยหลกัสตูรสถติคิํานึงถึงคุณลกัษณะบัณฑติที่

พึงประสงคจึงใหน้ําหนักวิชาคณิตศาสตรมากกวาวิชาความถนัดทั่วไปและวิชาวิทยาศาสตร (PAT1 

70%, PAT2 20% และ GAT 10%) และนําสงคุณสมบตัเิฉพาะเสนอไปยังมหาวิทยาลยั ผลของ

การใหนํ้าหนักวิชาสอบคณิตศาสตร PAT1 มากกวา GAT และ PAT2 ทําใหนักเรียนที่มสีิทธิส์อบ

สัมภาษณมคีะแนน PAT1 สูงเรียงตามลําดบัคะแนนรวมจากมากไปนอยตามที่หลักสตูรตองการ 

สวนการรับนิสติโครงการเครือขายของคณะวิทยาศาสตรใหยื่นคะแนนสอบ GAT PAT เพ่ือ

เปรียบเทยีบคุณภาพของนักเรียนเครือขายกับโครงการอ่ืน ๆ และหลักสตูรไดกําหนด

คุณสมบตัิเฉพาะของผูสมัครเหมอืนปทีผ่านมาคือกําหนดคาระดับขั้นต่ําของ GPAX วิชา

คณิตศาสตร และวิชาวิทยาศาสตร  ใหยื่นคะแนนสอบ GAT PAT1 และ PAT2 และไดกําหนด

เกณฑขั้นต่ําวิชา PAT1 รอยละ 25 เพราะนักเรียนทีม่ีสทิธ์ิสมัครสอบตองเปนนักเรียนทีผ่าน

คุณสมบตัิทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะและโรงเรียนสงรายชื่อมาเทาน้ัน  

          การรับนิสิตรอบที่สองรับจากระบบกลางโดยหลักสตูรจะมีการปรับปรุงจํานวนรับเพ่ือใหมี

นิสติเต็มตามแผนรับ สําหรับคุณสมบตัิเฉพาะและคุณสมบตัทิั่วไปของผูสมัครระบบกลางไดเสนอ

ตอมหาวิทยาลยัและเปนไปตามมติทีป่ระชุมอธิการบดแีหงประเทศไทย  ในการรับนิสติรอบสองจะ
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ทําการสอบสัมภาษณผูมีสิทธิส์อบจากรายชื่อผูผานขอเขยีนที่มหาวิทยาลัยจัดสงมาโดยอาจารย

ประจําหลักสตูรทุกคน  และกรรมการสอบสัมภาษณใหคะแนนสอบสัมภาษณตามเกณฑทีต่กลงกัน

กอนการสอบสัมภาษณจากน้ันสงรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณใหมหาวิทยาลยัดําเนินการตอไป     

การประเมิน

กระบวนการรับ

นิสิต  

        หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิต ิมีการประเมินกระบวนการรับนิสิต ในป

การศึกษา 2559 ดงัน้ี  

       1. ผลการประเมินคุณสมบตัิผูเขาศกึษาวาตองเปนไปตามที่กําหนด พบวานิสติทั้งรับตรงและ

ระบบกลางมีคุณสมบตัผิูเขาศึกษาตรงตามทีกํ่าหนดในมคอ.2 และตรงตามประกาศรับสมคัร 

       2. ผลประเมินการรับนิสิตพบวานิสติชั้นปที่ 1 คงอยูมากกวา 70% บรรลุเปาหมาย  

เน่ืองจากนิสติรายงานตัวทัง้หมด 35 คน คงอยู 25 คน คิดเปน 71.43% จากการเก็บขอมูลพบวา

การรับตรงทั่วไปมีผูไมรายงานตัวเปนนิสติ และบางสวนลาออกจากการเปนนิสิตหลังรายงานตัว 

เม่ือเพ่ิมจํานวนรับในระบบกลางมีผูสละสิทธ์ิการสอบสัมภาษณหรือมีผูสละสิทธิ์การรายงานตัวหรือ

ลาออกตนปการศึกษา จากการเก็บขอมูลผูทีข่อลาออกพบวาสอบไดสถาบันอื่น/สาขาอ่ืนที่สนใจ

มากกวา   

      3. จากการปรับเกณฑการยื่นคะแนนสอบในการรับตรงทั่วไปและเพ่ิมกิจกรรมการปรับพ้ืนฐาน

เพ่ือเตรียมความพรอมทางการเรียน   นสิติที่รับในป 2559 มีผลการเรียนในระดับปานกลางขึ้นไป 

ไมมีผูใดมเีกรดเฉลีย่ต่ํากวา 2.00 และไมมีผูใดสอบตกวิชาหลักไดแก คณิตศาสตร สถติิ และ

คอมพิวเตอร ตามที่หลักสูตรไดวางเปาหมายวา นิสติควรมีความรูพ้ืนฐานดขีึ้นและสามารถเรียน

ตามแผนการเรียนที่วางไว                

      4. ในปการศึกษา 2559 การทีห่ลักสตูรกําหนดแผนรับ 30 คน โดยกําหนดสดัสวนการรับนิสติ

แบบรับตรงทั่วไป 70% และระบบกลาง 30%  เหมาะสมแลว เน่ืองจากการรับตรงทั่วไปจะไดนิสติ

ที่ตัง้ใจเขามาศึกษาและมีคะแนนวชิา PAT1 ไมต่ํามากนัก รวมทั้งมหาวิทยาลยัเปดโอกาสให

หลักสตูรปรับปรุงจํานวนรับนิสติจากระบบกลางในภายหลงั 

         ในการรับนิสติปการศึกษา 2559   สงผลดังนี ้

         (1) เกณฑการรับนิสติที่มหาวิทยาลยัและสมาคมอธกิารบดแีหงประเทศไทย (สอท) 

ประกาศรับ สะทอนคุณภาพของนิสติที่เหมาะสมกับหลกัสตูรที่เปดสอน และสอดคลองกับระดบั

ของหลักสตูร ประเภทหลกัสตูร ปรัชญา วิสยัทัศนของสถาบนัและหลักสตูร ผลลัพธการเรียนรูที่

กําหนดในหลักสตูร  เนื่องจากหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิตองใชความรูความ

เขาใจทางวิทยาศาสตรเปนพ้ืนฐานจึงประกาศรับนักเรียนสายวิทยาศาสตร- คณิตศาสตรเขาศกึษา 

แตในปจจุบันนักเรียนสายน้ีใหความนิยมกับการเลือกเรียนสายวิชาชีพและเลือกสถาบันที่ไดรับ

ความนิยมมากกวา  ทําใหกลุมเปาหมายมีผลการเรียนในระดับปานกลาง แตอยางไรก็ตามหลักสตูร

สถติสิามารถผลติบัณฑติกลุมน้ีไดในระดับด ีสามารถสําเร็จการศึกษาและมีงานทําในอัตราที่สงู 

(มากกวา 80%) 

        (2) เกณฑที่ใชในการคดัเลือกนิสติ กระบวนการรับนิสติ และเคร่ืองมือหรือขอมูลที่ใชในการ

คดัเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนิสิตที่สมัครเขาเรียน
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เน่ืองจากคะแนนสอบไดจากขอสอบมาตรฐานของสทศ และการรับนิสิตดําเนินการโดย

มหาวิทยาลัย และทปอ จากกระบวนการรับนิสิตที่มีมาตรฐานทําใหนิสิตที่รับเขาศึกษาในหลักสูตร

มีคุณสมบตั ิและศกัยภาพในการเรียนจนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด  ผูเขาศึกษามี

คุณสมบตัขิั้นตนทั้งความรูพ้ืนฐาน และ/หรือประสบการณทีจํ่าเปนตอการเรียนในหลกัสตูร ใฝรู ใฝ

เรียน มคีวามพรอมดานสขุภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ เน่ืองจากเปนนิสติเต็มเวลาและ

สวนใหญครอบครัวสามารถรับภาระคาเลาเรียนได     

การปรับปรุง

กระบวนการรับ

นิสิต 

         1. ในปการศึกษา 2559  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรไดพิจารณาปรับปรุงคุณสมบตัิของ

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาจากโรงเรียนเครือขายของคณะวิทยาศาสตร และจากโครงการรับตรงทั่วไปในดาน

คะแนนสอบขอเขยีนของมศว เปนการยื่นคะแนน GAT/PAT   โดยยดึวัตถปุระสงคของการผลติ

บัณฑิต จึงกําหนดนํ้าหนักวชิาคณิตศาสตรสูงกวาวิชาอืน่ ๆ เพ่ือใหนิสติสามารถเรียนวิชา

คณิตศาสตรและสถติิไดตามแผนการเรียน หลกัสตูรไดกําหนดน้ําหนัก PAT1 70%  GAT 10% 

และ PAT2 20%  เฉพาะโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือขายฯ ไดกําหนดเกณฑขั้นต่ําวิชา 

PAT1 รอยละ 25 เน่ืองจากนักเรียนเครือขายจะไดรับการพิจารณาเปนนิสิตตามรายชื่อที่ทาง

โรงเรียนสงมาซึ่งไมมีการแขงขันและที่ผานมาทางโรงเรียนไดสงนักเรียนที่มีผลการสอบวิชา PAT1 

ต่ํามาก (B.Sc.Stat.59_3.1_2 และ B.Sc.Stat.59_3.1_3) 

        2. อาจารยและนิสติในหลักสตูรทําการประชาสัมพันธหลักสตูรใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

6 โดยรวมจัดกิจกรรม SWU OPEN HOUSE ของคณะและมหาวิทยาลยั (B.Sc.Stat.59_3.1_4) 

        3. อาจารยประจําหลักสตูรเขารวมโครงการบริการวิชาการ : โครงการเปดโลกวิทยาศาสตรสู

การพัฒนาชุมชน จังหวดัสระแกวอยางยั่งยืนคร้ังที ่3 เพื่อเพ่ิมการประชาสัมพันธหลักสตูรและเห็น

ประโยชนของสาขาสถิติโดยการนําเสนอบทความวิจัยเก่ียวกับการทํางานของผูที่จบสาขาสถติิ  

และรวมจัดคายกิจกรรมวิชาการเก่ียวกับความนาจะเปนกับหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

คณิตศาสตร (B.Sc.Stat_59_3.1_5)  

        4. จากกระบวนการรับนิสิตหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ แบบรับตรงทัง้ 2 

โครงการ พบวามีนักเรียนสนใจสมัครเขาเรียนแบบรับตรงทัว่ไปประมาณ 8 เทาของแผนรับ แตทุก

ปที่ผานมาปรากฎวาผูเขาสอบสัมภาษณสละสิทธิ์เน่ืองจากสอบตดิมหาวิทยาลยัอ่ืนที่นักเรียนสนใจ

มากกวา  ทางหลกัสตูรจึงเรียกสอบสัมภาษณสองเทาเพื่อใหผูสมัครทีม่ีคะแนนสอบขอเขยีนต่ํามี

โอกาสไดรับรายงานตัวจากการที่ผูสมัครคนอื่น ๆ ที่มีคะแนนสูงกวาสละสิทธ์ิ ซ่ึงในป 2559 มีนิสติ

จากโครงการรับตรงทั่วไปคงอยูเพ่ิมขึ้นแตไมเต็มตามจํานวนรับ คณะกรรมการ  จึงมตเิพิ่มจํานวน

รับในระบบกลางจากแผนเดมิ 9 คน เปน 30 คน (B.Sc.Stat_59_3.1_6 และ การประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คร้ังที ่4/59) เพ่ือใหจํานวนนิสติรวมเปนไปตามแผนรับ 30 คน  

      5. ผลการประเมินพบวาจํานวนนิสิตในปการศึกษา 2559 โดยภาพรวมมีจํานวนนสิติรายงาน

ตัวเต็มแผนรับและมีนิสติเพ่ิมขึ้นตามที่หลักสตูรวางแผน การประชาสัมพันธหลักสตูรผานโครงการ 

SWU OPEN HOUSE  ผานโครงการบริการวิชาการ และจากศษิยเกา ทําใหมีจํานวนนิสติหลัง

รายงานตัวทุกโครงการ เปนดงันี้ (B.Sc.Stat_59_3.1_7) 



 หนา 18 

โครงการ 
ประกาศ

รับ (คน) 

จํานวนนิสิต(คน) ผลการประเมิน

แผนรับนิสิต รายงานตัว คงอยู 

โครงการการรับสมัครบุคคล

เพื่อสอบคัดเลือกเขาเปน

นิสิตระดับปรญิญาตรี     

(รับตรงทั่วไป) 

 

21 

 

9 

 

8 

มากกวาป 

การศึกษา 2558 

 (2 คน) 

โครงการรับนักเรียนจาก

โรงเรียนเครือขายของคณะ

วิทยาศาสตร 

 

10 

 

1 

 

1 

เทาป 2558   

(1 คน) 

โครงการสอบคัดเลือกเขา

ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ในระบบกลาง(Admissions)  

 

30 

 

25 

 

16 

นอยกวาป

การศึกษา 2558 

(18 คน) 

รวม 61 35 25 เต็มตามแผนรับ 

30 คน 

  

ผลการปรับปรุง

กระบวนการรับ

นิสิต 

       1. จํานวนนิสติในปการศกึษา 2559 โดยภาพรวมมีจํานวนนิสิตคงอยูเพ่ิมขึ้นตามทีห่ลักสตูร

วางแผนไว (มากกวา 70%) สวนหนึง่อาจมาจากการกําหนดน้ําหนักสอบขอเขยีนวชิาคณิตศาสตร

มากกวาวิชาอ่ืน ในการยื่นคะแนนสอบรับตรงทั่วไปผูสมคัรตองประเมินตนเองกอนสมัครเรียนสาขา

สถติิวาจะสามารถเรียนจนจบหลักสตูรหรือไม  

      2. นิสติชั้นปที ่1 มีเกรดเฉลีย่มากกวา 2.00 ทุกคน ไมสอบตกรายวิชาใด ๆ  

  



 หนา 19 

- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

ระบบและกลไก

การเตรียมความ

พรอมกอนเขา

ศึกษา 

 

         หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ มีระบบการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

เพ่ือมุงหวังใหนิสติมีความรูพื้นฐานที่จําเปนตอการเรียนในหลักสตูร มีความพรอมดานสขุภาพ

กายและจิต มีความพรอมทางการเรียนเพ่ือใหสามารถเรียนไดจนสําเร็จการศึกษา และอัตราการ

ลาออกกลางคันนอย 

         ในการเตรียมความพรอมหลักสตูรไดจัดกิจกรรมเสริมจากคณะวิทยาศาสตร และ

มหาวิทยาลยัตามระบบและกลไกเร่ืองการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ดงัแผนผังที่ 2 ระบบ

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรศึกษาผลการประเมินการเตรียมความพรอมกอนเขาศกึษาใน

ปการศึกษาทีผ่านมาเพ่ือปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาและ

ระหวางศึกษาเพ่ือใหนิสติสามารถเรียนไดจนจบการศึกษาภายใน 4 ป 

   2. หลังจากผูมีสทิธิ์เขาศกึษารายงานตัวเปนนิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมติที่

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะใหลดขั้นตอนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา โดยให

มหาวิทยาลยั และคณะ เปนผูรับผดิชอบดําเนินการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาเร่ืองการใช

ชีวิตในมหาวิทยาลยัแกนิสติทุกหลักสตูร เพื่อใหทุกคนเขาใจเร่ืองการเรียน การใชชีวิตใน

มหาวิทยาลยั การใชสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในมหาวทิยาลยัและคณะ   

   3. คณะวิทยาศาสตรจัดโครงการเตรียมความพรอมดานความรูพ้ืนฐานที่จําเปนตอการเรียน

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

   4.ภาควชิาคณิตศาสตรจัดโครงการเตรียมความพรอมดานความรูพื้นฐานที่จําเปนตอการเรียน

วิชาคณิตศาสตร 

   5. หลักสูตรจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมดานความรูพ้ืนฐานที่จําเปนตอการเรียนสถติ ิ

   6. กอนเปดภาคเรียนในตนปการศึกษานิสิตจะพบอาจารยทีป่รึกษาเพ่ือรับฟงการชีแ้จง

เก่ียวกับหลกัสตูรและแผนการเรียน ระบบการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล และการ

ลงทะเบยีนเรียน การเพ่ิมถอนรายวชิาที่มหาวิทยาลยัลงทะเบียนตามแผนการเรียนใหนิสติชั้นปที่ 

1–2  ทุกคน   

การดําเนินงาน

การเตรียมความ

พรอมกอนเขา

ศึกษา 

   1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรศึกษาผลการประเมินการเตรียมความพรอมกอนเขาศกึษาใน

ปการศึกษาทีผ่านมาพบวาหลักสตูรตองตัง้เปาหมายในการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอม

กอนเขาศกึษา และจากผลการเรียนของนิสิตใหม  ปการศกึษาทีผ่านมานสิิตแรกรับมพ้ืีนความรู

ออนจึงเกิดปญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร สถติิ และคอมพิวเตอร ทางหลักสตูรจึงปรับปรุง

การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมกอนเขาศกึษาและระหวางศกึษาเพ่ือใหนิสติสามารถเรียน

ไดจนจบการศึกษาภายใน 4 ป โดยปูพ้ืนฐานวชิาคณิตศาสตร สถิต ิและคอมพิวเตอร กอนเปด

ภาคเรียนโดยวางเปาหมายวา นิสติลาออกกลางคันจํานวนนอย นิสติถอนรายวิชาจํานวนนอย

หรือสอบตกนอย โดยกําหนดตัวชี้วัดเปน สิ้นปการศกึษา 2559 นิสติใหมมีอตัราคงอยูมากกวา 

70%  นิสติสามารถเรียนตามแผนการเรียนที่วางไวมากกวา 75%   



 หนา 20 

    การดําเนินงานการเตรียมความพรอมกอนเขาศกึษาในปการศึกษา 2559 มีกิจกรรมที่สําคัญ

สรุปไดดงัน้ี 

   1. การเตรียมความพรอมโดยสาขาวิชาสถิต ิ

        1.1  สาขาวชิาสถติิ มีการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมเพ่ือใหนสิิตใหมมีความรู

พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร สถติ ิและคอมพิวเตอร กอนเปดภาคการศกึษา  โดยมีวัตถปุระสงคดงัน้ี 

           (1) เพ่ือใหนิสติสามารถทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตรและสถติิไดอยางรวดเร็วโดยใชเคร่ือง

คํานวณเชงิกราฟ  TI-Nspire CX CAS ชี้ใหเห็นความสําคัญของความรูพ้ืนฐานตาง ๆ ทาง

คณิตศาสตรและสถติ ิ 

          (2) เพื่อใหนสิติสามารถเขาใจภาษา C เบื้องตน และเตรียมพรอมการเรียนคอมพิวเตอร

ในหลักสตูร 

           ในการจัดกิจกรรมหลกัสูตรสถติิไดเชิญ อ.ดร.สายณัห โสธะโร ผูเชีย่วชาญดานการใช

เคร่ืองคํานวณเชิงกราฟ  TI-Nspire CX CAS มาสอนสรุปเนือ้หาที่นักเรียนเคยเรียนมา ซ่ึงนสิติ

จะเห็นผลการคํานวณจากเคร่ืองคํานวณเชงิกราฟเพ่ือตรวจสอบความถูกตองจากการคํานวณ

ดวยมือ  เห็นความสําคญัของความรูพ้ืนฐานและสญัลักษณตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและสถติ ิที่

ตองใชในระดับการศึกษาทีสู่งขึ้น สวนวิชาคอมพิวเตอรทางหลักสตูรไดใหนิสติรุนพ่ีมาสอน

หลักการเขยีนภาษา C เบื้องตน เพ่ือใหนิสติสามารถเขาใจภาษา C เบื้องตน และเตรียมพรอม

การเรียนคอมพิวเตอรในหลักสตูร (B.Sc.Stat_59_3.1_8)    

       1.2  หลักสตูรรวมกับภาควิชาคณิตศาสตรจัดโครงการปฐมนิเทศนิสติชั้นปที่ 1 เพ่ือใหนิสิต

ไดทราบถึงปรัชญา ปณิธาน และวัตถปุระสงคของภาควชิาคณิตศาสตร ในการจัดการเรียนการ

สอนรวมทั้งทัง้กิจกรรมดานตาง ๆ ในการพัฒนานิสติทัง้ดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 

บุคลิกภาพและสขุภาพ ตลอดจนการปรับตัวของนสิิตเพ่ือใหสามารถอยูในสังคมอยางมคีวามสุข 

(B.Sc.Stat_59_3.1_9) 

       1.3  อาจารยที่ปรึกษาอธิบายเก่ียวกับหลกัสตูร แผนการเรียน ทุนการศึกษาและการทํา

กิจกรรม เพื่อใหนสิติเขาใจระบบการเรียนและการสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ป 

      1.4 นิสติสาขาวิชาสถติิจัดกิจกรรมแรกพบเอกสถติ ิเพือ่สรางความอบอุนใหกับนิสติใหม ใน

ความควบคุมของอาจารยประจําหลักสตูร (B.Sc.Stat_59_3.1_10) 

 

 

 

 

 

 



 หนา 21 

แผนผังที่ 2 ระบบการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  

ระบบ 

กลไก 

ระยะเวลา/ 

ผูรับผิดชอบ 

 

- มิ.ย. – ส.ค. 2559/

ภาควิชาคณิตศาสตร               

คณะวิทยาศาสตร            

และมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ส.ค. 2559 และ 

ม.ค. 2560/ อาจารย

ที่ปรึกษา 

 

- ส.ค. 2559 และ 

ม.ค. 2560/ อาจารย

ที่ปรึกษาและ

มหาวิทยาลัย 

 

 

 



 หนา 22 

การดําเนิน งาน

การเตรียมความ

พร อ มก อน เข า

ศึกษา (ตอ) 

     2. การเตรียมความพรอมโดยคณะวทิยาศาสตร 

          2.1 คณะวิทยาศาสตรโดยความรวมมือของภาควิชาคณิตศาสตร ฟสิกส เคมแีละ

ชีววิทยา มกีารจัดกิจกรรมเพ่ือใหนิสติใหมมีความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

ภาษาอังกฤษ  

             ในชวงกอนเปดภาคเรียนภาคตน คณะวิทยาศาสตรจัดโครงการปรับพื้นฐานวิทย-

คณิต-อังกฤษ สําหรับนิสิตใหมเพ่ือปรับพ้ืนฐานนิสติใหมทุกหลักสตูร และสาขาวิชาคณิตศาสตร 

ที่รวมจัดโครงการเตรียมความพรอมดานวชิาการของนิสติชัน้ปที่ 1 มกีารประเมินการเรียนรูของ

นิสติใหมกอน-หลังปรับพ้ืนฐาน (B.Sc.Stat_59_3.1_11)  

         2.2 คณะวิทยาศาสตรจัดปฐมนิเทศนิสติชั้นปที่ 1  ในสวนของอาจารยทีป่รึกษาและนิสิต

รุนพ่ีไดรวมกันแนะแนวการศกึษา ทุนการศึกษา การทํากิจกรรม และการใชชีวิตในมหาวิทยาลยั

ตลอดเวลาที่นิสติมีปญหาหรือตองการคําแนะนํา(B.Sc.Stat_59_3.1_12) 

    3. การเตรียมความพรอมโดยมหาวทิยาลยั  

       มหาวิทยาลยัจัดกิจกรรมเพ่ือใหนิสติใหมมีความพรอมในการใชชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลยัอยาง

มีความสุข และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมกอนเปดภาคการศึกษา

ตน ปการศึกษา 2559 ดงัตอไปน้ี 

       3.1 กิจกรรมเพ่ือสังคมที่ปลูกฝงและเนนย้ําเร่ืองแรงบนัดาลใจใหนสิติใหมทุกคน โดยจัด

คายสรางแรงบันดาลใจกิจกรรมเพื่อสงัคมใหนองใหม มศว ประจําปการศึกษา 2559  ซึง่คายนี้

จะทําใหนองใหมไดเรียนรูเปาหมายของมหาวิทยาลยัเพ่ือรับใชสงัคม ที่วิทยาลยัโพธิวิชชาลยั 

จังหวัดสระแกว  เพื่อใหนิสติมีจิตสํานึกสาธารณะ จัดโดยกองกิจการนิสติ และฝายบริการ

วิชาการแกสังคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (B.Sc.Stat_59_3.1_13) 

      3.2 เพื่อใหนสิติไดรับความรูเกีย่วกับการเรียน การใชชวีิตในมหาวิทยาลยัและเพ่ือเสริมสราง

นิสติ มศว ใหมีอัตลักษณ 9 ประการ ไดแก 1.ใฝรูตลอดชีวิต 2.คดิเปน ทําเปน 3.หนักเอาเบาสู 

4.รูกาลเทศะ 5.เปยมจิตสํานึกสาธารณะ 6. มีทักษะสื่อสาร  7. ออนนอมถอมตน 8.งามดวย

บุคลิก 9.พรอมดวยศาสตรและศลิป  มหาวิทยาลยัใหนสิติใหมทุกคนเขารวมโครงการปฐมนิเทศ 

ตอนรับนิสติใหมและคายเสริมสรางอัตลักษณนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 

2559 โดยมีอาจารยในสาขาวิชาสถติิมีสวนรวมกับกองกิจการนิสิตของมหาวิทยาลยัในการ

ปฐมนิเทศนิสติใหม มีพิธตีักบาตร ผูกเนคไท อบรมคุณธรรมจริยธรรม เร่ืองบัณฑติไทยไมโกง พิธี

บายศรีสูขวัญ มีการทํากิจกรรมฐานเพ่ือเสริมสรางนิสติ มศว ใหมีอัตลักษณ 9 ประการ 

(B.Sc.Stat_59_3.1_14)       

การประเมินการ

เตรียมความ

พรอมกอนเขา

ศึกษา 

 

        คณะกรรมการบริหารหลักสตูรไดประเมินระบบการเตรียมความพรอมกอนเขาศกึษาในป

การศึกษา 2559  พยวากิจกรรมที่คณะหรือมหาวิทยาลยัจัด นิสติหลกัสตูรสถติิเขารวมกิจกรรม

ภาคบังคบัครบ ผลการประเมินพบวาบรรลุวัตถุประสงค นิสติสามารถใชชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลยั

ไดอยางมีความสขุ ไมมีปญหาความเครียด ไมมีการรองเรียนเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมของนิสติ 

นิสติสามารถเพ่ิม-ลดการลงทะเบยีนได   
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        ในสวนกิจกรรมการเตรียมความพรอมของสาขาวชิาสถติิที่มีการปรับปรุงจากป 2558   มี

เปาหมายใหนสิติมคีวามพรอมในการเรียนหลักสตูรสถติิจนสาํเร็จการศึกษาภายใน 4 ป 

สาขาวชิาสถติิไดจัดอบรมเน้ือหาคณิตศาสตรและสถติิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช

เคร่ืองคํานวณเชิงกราฟ TI-Nspire CX CAS และอบรมหลักการภาษา C เบื้องตน ใหกับนิสติใหม

กอนเปดภาคการศกึษาตน เพ่ือใหนิสติปรับตัวใหพรอมและเห็นแนวทางการเรียนคณิตศาสตร 

สถติ ิและคอมพิวเตอร ในหลักสตูร ผลการประเมินพบวาไมมีนิสติสอบตกวิชาคณิตศาสตร สถติิ

และคอมพิวเตอร 

       จากผลการประเมินกระบวนการโดยรวมพบวาการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของ

นิสิตหลักสูตรสถิติในปการศึกษา 2559 บรรลุเปาหมายที่วางไว นิสิตสามารถใชชีวิตในร้ัว

มหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุข ไมมีการรองเรียนเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต  นิสิตสวน

ใหญสามารถเรียนตามแผนการเรียนที่หลักสูตรวางไว 

การปรับปรุงการ

ดําเนินงานการ

เตรียมความ

พรอมกอนเขา

ศึกษา  

 

 

 

 

         ในปการศกึษา 2559  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดปรับปรุงการเตรียมความพรอม

กอนเขาศกึษาใหกับนิสติใหมสาขาวิชาสถติิใหดขีึ้นดังน้ี 

         (1) กําหนดเปาหมายของการจัดกิจกรรมใหชดัเจนขึน้ 

         (2) อบรมความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถติิโดยใชเคร่ืองคํานวณเชงิกราฟ กอนเปด

ภาคการศึกษาตนเพ่ือใหนิสติปรับตัวสําหรับการศกึษาหลักสตูรสถติิในชั้นปที ่1 

         (3) อบรมหลกัการภาษา C เบื้องตนเพื่อใหนิสติเตรียมตัวกับการเรียนคอมพิวเตอรในชั้น

ปที่ 1 

         (4) ตอนกลางภาคการศึกษาปลายจัดอบรมความรูพ้ืนฐานทางสถติิอกีคร้ังหนึ่งเพ่ือเนนย้ํา

ความสําคญัของสัญลักษณพ้ืนฐานทางสถติิ โดยอาจารยที่ปรึกษาไดสอนการคํานวณสถติพิรรณา

จากประชากรและตัวอยางโดยใชฟงกชันทางสถิตแิละคณิตศาสตรของเคร่ืองคํานวณ CASIO เพื่อ

ทบทวนความรูในระดับมัธยมศกึษาตอนปลายและเน้ือหาสถติิทีก่ําลังศกึษาอยู ผลการประเมิน

พบวากอนสอนการใชฟงกชันในเคร่ืองคํานวณ นิสติบางคนไมรูจักสัญลกัษณ ไมสามารถแยก

ความแตกตางระหวางประชากรและตัวอยาง หลังการสอนนิสติเขาใจความแตกตางระหวาง

คาพารามิเตอรและคาสถติิ (B.Sc.Stat_59_3.1_15) 

        (5)  จากการพูดคยุกบันิสติในที่ปรึกษา หลกัสตูรจึงใหนิสติรุนพีต่ิววิชาคณิตศาสตร ผลการ

ประเมินพบวานิสติใหความสนใจเขารับการติวมากกวา 80% (B.Sc.Stat_59_3.1_16) 

ผลการประเมิน

การปรับปรุงการ

ดําเนินงานการ

เตรียมความ

พรอมกอนเขา

ศึกษา ในป

การศึกษา 2559 

       ผลการประเมินการปรับปรุงการดําเนินงานการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ในป

การศึกษา 2559 บรรลุเปาหมายการดําเนินงานทีต่ั้งไว กลาวคือปลายปการศึกษา 2559 ไมมี

นิสติชั้นปที ่1 ลาออกหลังจากเขาศึกษา (อัตราคงอยู 100%)  นิสติใหมทุกคนที่เขารวมทุก

กิจกรรม/โครงการภาคบังคบั สามารถนําความรูพ้ืนฐานที่ไดจากการเขารวมกิจกรรม/โครงการ

อบรมมาตอยอดการศึกษาในชั้นปที่ 1 และนิสิตสามารถเรียนไดตามแผนการเรียนทีกํ่าหนดไว 

76%  กลาวคือนิสติสามารถปรับตัวใหเขากับการเรียนวชิาคณิตศาสตร สถติิ และคอมพิวเตอรได

ดขีึ้น ไมมีนิสติสอบตกในรายวิชาคณิตศาสตร สถติิ และคอมพิวเตอร ยกเวนมีนิสติถอนรายวชิา 
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CP111  6 คน ตามคําแนะนําของอาจารยผูสอนเน่ืองจากทาํคะแนนเก็บภาษา C ไมถึง 50% 

กลัววาจะไดเกรด E  

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Stat_59_3.1_1 คุณสมบตัขิองผูที่เขาศกึษาและแผนการรับนิสติตาม มคอ. 2  

B.Sc.Stat_59_3.1_2 ระเบียบการสอบคดัเลือกเขาเปนนิสติระดับปริญญาตรี(รับตรง) ประจําปการศึกษา 

2559 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

B.Sc.Stat_59_3.1_3 ระเบียบการสอบคดัเลือกเขาเปนนิสติระดับปริญญาตรี(รับตรง) ประจําปการศึกษา 

2559 โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือขายของคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

B.Sc.Stat_59_3.1_4 โครงการ SWU OPEN HOUSE  สาขาวิชาสถติิ ภาควิชาคณิตศาสตร คณะ

วิทยาศาสตร 11-12 พฤศจิกายน 2559 

B.Sc.Stat_59_3.1_5 โครงการเปดโลกวิทยาศาสตรสูการพัฒนาชมุชน จังหวัดสระแกวอยางยั่งยืนคร้ังที่ 3 

B.Sc.Stat_59_3.1_6 ระเบียบการคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจําปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.1_7 สรุปจํานวนนิสติระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.1_8 กิจกรรมเตรียมความพรอมนิสติสถติิ วันที ่29 กรกฎาคม 2559 

B.Sc.Stat_59_3.1_9 การปฐมนิเทศนิสิตใหม ปการศึกษา 2559 วันที ่31 สิงหาคม 2559  ภาควิชาคณิตศาสตร 

B.Sc.Stat_59_3.1_10 โครงการแรกพบเอกสถติิ  

B.Sc.Stat_59_3.1_11 โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนิสติชั้นปที ่1 -5  สิงหาคม 2559 

B.Sc.Stat_59_3.1_12 โครงการปฐมนิเทศนิสติชั้นปที ่1 คณะวิทยาศาสตร วันที่ 17 สงิหาคม 2559 

B.Sc.Stat_59_3.1_13 คายสรางแรงบันดาลใจกิจกรรมเพือ่สงัคม 

B.Sc.Stat_59_3.1_14 โครงการปฐมนิเทศ ตอนรับนิสติใหมและคายเสริมสรางอัตลกัษณนิสติ มหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2559 วันที ่8-11 สงิหาคม 2559 

B.Sc.Stat_59_3.1_15 อบรมการใชฟงกชันทางสถติแิละคณิตศาสตรของเคร่ืองคํานวณ CASIO ของนิสิตหลกัสตูร 

วท.บ. สถติ ิชั้นปที่ 1 

B.Sc.Stat_59_3.1_16 โครงการ MATH CLINIC 
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การสงเสริมและพัฒนานิสิต  (ตัวบงช้ีที่ 3.2) 

- การควบคุมดูแลการใหคําปรกึษาวชิาการและแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี   

ระบบและกลไก

การใหคําปรึกษา

วิชาการและแนะ

แนวแกนิสิต 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกับหลกัสูตรอ่ืน ๆ ในภาควชิาคณิตศาสตรวางระบบ

และกลไกการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี ดังแผนผงัที ่3 ระบบการให

คําปรึกษาวิชาการ ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาการเปนอาจารยทีป่รึกษาของอาจารยประจํา

หลักสตูรโดยดูจํานวนนิสิตตออาจารย และเสนอแตงตัง้อาจารยที่ปรึกษาไปยังภาควิชา และ

ภาควชิาสงขอมลูไปตามลําดับชั้นเพ่ือใหมหาวิทยาลยัมีคําสั่งแตงตัง้อาจารยทีป่รึกษา 

   2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรกําหนดระบบอาจารยทีป่รึกษา ชวงเวลาการเขาพบของนิสติ 

และการใหคําปรึกษาลอตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

   3. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรกําหนดกรอบใหอาจารยทีป่รึกษาควบคุมดแูลการให

คําปรึกษาวิชาการ แนะนําการลงทะเบยีนโดยคํานึงถึงความตองการ ความสนใจและศักยภาพ

นิสติ และแนะแนวแกนิสติในทีป่รึกษา รวมทั้งใหความชวยเหลือนสิติทีมี่ปญหาทางการเรียนหรือ

อ่ืน ๆ  

   4. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรสรางแผนการจัดการความเสี่ยงดานนิสติ 

   5. กําหนดใหนิสติสามารถรองเรียนผาน email, LINE หรือ ผานอาจารยที่ปรึกษา อาจารย

ผูสอน หรือ บน e-survey ของคณะวิทยาศาสตร และเสนอใหอาจารยประจําหลักสตูร จัดการ

ขอรองเรียน 

   6. ปลายปการศึกษาใหนิสิตประเมินอาจารยที่ปรึกษาดวยแบบประเมินของภาควิชา ประเมิน

อาจารยผูสอนดวยแบบประเมิน ปค.003 และ ปค.004 

   7. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประเมินระบบการใหคําปรึกษา อาจารยผูสอน และการ

จัดการขอรองเรียน 

   8. ปรับปรุงแกไขการทํางานของอาจารยทีป่รึกษา 
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แผนผังที่ 3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการ 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผูรับผิดชอบ 

 

- ตนปการศึกษา/

มหาวิทยาลัย 

 

- ตลอดปการศึกษา/ 

อาจารยที่ปรึกษาและ

มหาวิทยาลัย 

 

- ตลอดปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- ปลายปการศึกษา/ปลาย

ภาคเรียน/ อาจารยประจํา

หลักสูตร 

 

- ปลายปการศึกษา/ 

อาจารยที่ปรึกษาและ

อาจารยผูสอน 
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การดําเนินงาน

การใหคําปรึกษา

วิชาการและแนะ

แนวแกนิสิต 

          หลักสตูรมีระบบการควบคุมดแูลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสติเพ่ือให

นิสติในหลักสตูรสามารถเรียนไดอยางมีความสขุ มีจิตสํานึกสาธารณะและสําเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด   ในปการศกึษา 2559 หลักสตูรกําหนดตัวชี้วัดวานิสติในหลักสตูรสามารถ

เรียนไดอยางมีความสขุ มีจิตสํานึกสาธารณะ นิสิตคงอยูสําเร็จการศึกษาภายใน 4 ป มากกวา 

95%  โดยมีการควบคุมดแูลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิต และการบริหาร

จัดการความเสี่ยงดงัน้ี   

       1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาการเปนอาจารยที่ปรึกษาของอาจารยประจํา

หลักสตูรโดยดูการทําหนาทีข่องอาจารยทีป่รึกษาวิชาการ การแนะแนวการใชชีวติแกนิสติ 

จํานวนนิสิตตออาจารย และการดแูลนิสติในทีป่รึกษาตอเนือ่งจนจบหลักสตูร ในการแตงตั้ง

อาจารยที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรจะเสนอชื่ออาจารยประจําหลักสตูรเพ่ือแตงตัง้

อาจารยที่ปรึกษาชั้นปละ 1 คน โดยอาจารยที่ปรึกษาคนหนึง่ ๆ จะดแูลนิสติในที่ปรึกษาไมเกิน 

35 คน ตั้งแตแรกเขาจนจบการศึกษา และเสนอแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูรที่ไมมีนิสติในป

การศึกษาใหมเปนอาจารยที่ปรึกษาชั้นปที ่1 ไปยังคณะวิทยาศาสตรและมหาวิทยาลยั  เพ่ือให

มหาวิทยาลยัมคีําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา  

       2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร กําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาแตละคนกําหนดชวงเวลา

การเขาพบของนสิติและการใหคําปรึกษาแกนิสติในทีป่รึกษาตามปฏทิินการศึกษาของ

มหาวิทยาลยั และกําหนดบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหนิสติในทีป่รึกษาไดทํากิจกรรม 

ตาง ๆ เพ่ิมเตมิดังนี ้  

       (1) อาจารยที่ปรึกษาชั้นปที ่1 ถงึชั้นปที ่4 ดแูลกิจกรรมภาคบังคับของมหาวิทยาลยั ดแูล

แผนการเรียน การเพ่ิม ถอนรายวิชา ของนิสติในที่ปรึกษา ดูแลเร่ืองทุนการศึกษา แนะแนวการ

ใชชีวิตแกนิสติ ควบคุมการทําสัมมนาและโครงงานของนิสติชั้นปที ่4 

       (2) อาจารยที่ปรึกษาชั้นปที ่3 ดแูลเร่ืองการฝกงานของนิสติ 

       (3) ในปการศกึษา 2560 ใหอาจารยประจําหลักสตูรทีไ่ดรับแตงตั้งเมื่อปการศกึษาที่ผานมา

เปนอาจารยที่ปรึกษาชั้นปที ่1 คูกับประธานหลักสตูรเพ่ือใหประะธานหลักสตูรเปนพ่ีเลีย้งและ

สอนงานอาจารยที่ปรึกษาใหมเพ่ือชีแ้จงรายละเอยีดเก่ียวกับหลักสตูร แผนการเรียน และขอควร

ระวังตาง ๆ  

      3.  เพ่ือใหอาจารยที่ปรึกษาปฏิบตังิานไดอยางมปีระสิทธิภาพ กอนเปดภาคการศึกษาตน 

มหาวิทยาลยัจะจัดอบรมการเปนอาจารยทีป่รึกษาวชิาการ การดแูลนิสติที่มีปญหาตาง ๆ การ

ดแูลการทํากิจกรรมของนิสติในภาพรวม มหาวิทยาลยัไดแจกคูมือการเรียนระดบัปริญญาตรี ที่มี

รายละเอียดคําสัง่แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ปฏทิินการศกึษาและรายละเอียดตาง ๆ เกีย่วกับการ

เรียนการสอน (B.Sc.Stat_59_3.2_1) คูมอือาจารยทีป่รึกษาและอาจารยผูสอน 

(B.Sc.Stat_59_3.2_2) และปฏิทินวิชาการ (B.Sc.Stat_59_3.2_3)  

     4. หลักสตูรมีนโยบายใหอาจารยทีป่รึกษาอํานวยความสะดวกใหนิสิตทีต่องการคําปรึกษา

แบบเรงดวนโดยเปดโอกาสใหนสิติในทีป่รึกษาตดิตอไดหลายชองทาง เชน เขาพบตามเวลาใน



 หนา 28 

ตารางนดัพบทีต่ดิหนาหองทํางาน หรือกอน-หลังเวลาเรียน ปรึกษาผาน Line , Facebook , 

email หรือทางโทรศัพท  

    5. เพ่ือใหการเรียนของนิสติสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน อาจารยที่ปรึกษาจะให

คําแนะนําการลงทะเบยีนเรียนโดยอธบิายแผนการเรียน แนะนําวิชาเลือกทีเ่ปดเรียนใหกับนิสติ

ตามความตองการ ความสนใจและศักยภาพของนิสติ ในชวงเวลากอนเปดภาคเรียนตามแผนการ

ใหคําปรึกษา (B.Sc.Stat_59_3.2_4 และ B.Sc.Stat_59_3.2_5) 

    6. เพ่ือใหการเรียนของนิสติทีม่ีปญหาสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน อาจารยที่ปรึกษาแต

ละชั้นปจะแบงปนขอมลูนิสติในที่ปรึกษา เชน ลักษณะนิสิต จุดแข็งและจุดออน ของนิสติที่ตอง

ใหความเอาใจใสเปนพิเศษ 

    7. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการประชุมรวมกันเพือ่พิจารณาการบริหารจัดการความ

เสีย่งดานนสิติทีมี่ผลการเรียนต่ํา ความเสีย่งที่จะออกกลางคนั หรือสําเร็จการศึกษาหลัง 4 ป ที่

หลักสตูรไดจัดทําแผนบริหารความเสีย่งดานนิสติ (B.Sc.Stat_59_3.2_6) 

    8. นําผลการประเมินความเสีย่งที่เกดิขึ้นจะเกิดจากนิสติไมจบการศึกษาตามหลักสตูรภายใน 

4 ป มาปรับปรุงวิธีการปองกันความเสีย่งที่นิสติจะไมสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

    9. ในการดแูลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสติของอาจารยทีป่รึกษา เพ่ือให

นิสติสําเร็จการศึกษาภายใน 4 ป เม่ือนิสติมีปญหาทางวิชาการ อาจารยที่ปรึกษาจะพูดคยุกับ

นิสติ และอาจารยผูสอน เพื่อทําการแกปญหาในเบื้องตน และตดิตามผลการแกปญหาไปจนใกล

สอบปลายภาค ถาเห็นวานิสติเรียนไมไดจริง ๆ อาจารยที่ปรึกษาจะแนะนําใหนิสติถอนรายวชิาที่

คดิวาจะสอบไมผาน ในกรณีที่อาจารยไดขอมูลวามีนิสติขาดเรียนตดิตอกัน อาจารยทีป่รึกษาจะ

สอบถามเพ่ือน ๆ เพ่ือหาขอมูลประกอบการพูดคยุกบันิสติ และแกปญหาในเบื้องตน 

  10. อาจารยที่ปรึกษาสํารวจนิสิตที่ไมเรียนตามแผนมาพิจารณาการจัดตารางสอนและปรับ

แผนการเรียนของนิสติเพ่ือใหนิสติสําเร็จการศึกษาภายใน 4 ป 

การประเมินผล

การใหคําปรึกษา 

และแนะแนวแก

นิสิตและการ

จัดการความ

เสี่ยงดานนิสิต 

 

           ในเดือนพฤษภาคม 2559 ภาควิชาจัดทําแบบประเมินออนไลนการใหคําปรึกษาและ

แนะแนวการใชชีวิตแกนิสติโดยผานระบบอาจารยที่ปรึกษาแกนสิติทุกชั้นป ผลการประเมินความ

พึงพอใจมีรายละเอียดดังนี ้

หัวขอ 
คาเฉลีย่ 

ของความพึงพอใจ 

  -ไดรับความเอาใจใสและมนุษยสมัพันธทีด่ีจากอาจารย 

     ทีป่รึกษา 
4.19 

  -ไดรับขอมูลและคําปรึกษาเกีย่วกับการศึกษา 

     ทุนการศึกษา การศึกษาตอจากอาจารยทีป่รึกษา 
3.81 

  -มีการใหคําปรึกษาในดานการใชชีวิตที่เหมาะสมจน 

     สามารถแกไขปญหา(ถามี) ไดสําเร็จ 
3.81 



 หนา 29 

 - มีการจัดเวลาหรือชองทางในการเขาพบอาจารยที ่

    ปรึกษาอยางเหมาะสมเชน โทรศัพท E-mail, 

     Website, Facebook, LINE และอื่นๆ  

4.25 

รวม          4.02 

        1.จากผลการประเมินพบวาคาเฉลีย่ของความพึงพอใจรวมอยูในระดับมากขึ้นไป 

(B.Sc.Stat_59_3.2_7) 

      2. จากการประชุมหลักสตูรเร่ืองการใหคําปรึกษานิสติ ผลการประชุมพบวาอาจารยที่

ปรึกษาใหคําแนะนําดแูลแกปญหานิสติที่มปีญหาการเรียนรายบคุคลและแนะนํานิสติทีมี่ปญหา

การเงินจนสามารถยื่นกู กยศ หรือขอทุนการศึกษาอื่น ๆ ไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด 

(B.Sc.Stat_59_3.2_8) 

      3. จากการบริหารจัดการความเสีย่ง เพื่อใหนสิติคงอยูสําเร็จการศึกษาภายใน 4 ป มากกวา 

95%  อาจารยที่ปรึกษาจะดูแลแผนการเรียนของนสิติทีมี่ปญหาอยางใกลชิด การประชาสัมพันธ

ทุนการศึกษาใหนสิติทีมี่ปญหาการเงิน การปรับตารางสอนและปรับแผนการเรียน เพ่ือใหนิสติ

เรียนจบภายใน  4 ป ผลการบริหารความเสีย่งสิ้นปการศึกษา2559 เปนดังน้ี 

ชั้นปที ่ เกรดเฉลีย่

สะสม 

สภาพรอ

พินิจ  (คน) 

ถอน/ไมผาน

วิชาบังคับ

(คน) 

ถอน/ไมผานวิชา

บังคับ (วิชา) 

1 ≥2.00 - 6 2 

2 ≥2.00 1 2 3 

3 ≥2.00 - 3 4 

4 ≥2.00 - - - 

≥5 ≥1.97 1 1 2 

         จากการบริหารความเสีย่ง ดวยการปรับตารางสอน การปรับแผนการเรียน และการติว

วิชาบังคับ ทําใหในปการศึกษา 2559 นิสติคงอยูชั้นปที่ 4  ทุกคนสําเร็จการศึกษา คดิเปน 

100%  ซึง่มีคาสงูขึ้นเมือ่เทยีบกับนิสติคงอยูชั้นปท ี4  ในปการศึกษา 2558  ที่สําเร็จการศึกษา

คดิเปน 94.12% (ไมจบ 1 คน จากทั้งหมด 17 คน)  มีนิสติตกคางสําเร็จการศึกษา 1 คน  

อีก 1 คน ที่ไมจบเน่ืองจากขาดเรียนบอยดวยปญหาสขุภาพ เรียนตามเพ่ือนไมทันจนทําใหตอง

ถอนหลายรายวิชา สวนนิสติชั้นปที่ 1-3 มีผลการเรียนในระดับที่นาพอใจ มีสภาพรอพินิจเพียง  

1 คน 

         จากผลการประเมินการใหคําปรึกษาแกนิสติและการจัดการความเสีย่งดานนิสติโดย



 หนา 30 

ภาพรวมพบวาอาจารยทีป่รึกษาทุกคนทําหนาที่อยางด ีหลักสตูรสามารถควบคุมความเสีย่งได 

นิสติมีปญหาการเงินลดลงจากการไดรับทุนการศกึษาจากแหลงตาง ๆ นิสติมปีญหาการเรียน

ลดลงและนิสติคงอยูชั้นปสุดทายจบการศึกษาได 100%  ตามเปาหมายที่วางไว 

การปรับปรุงการ

ใหคําปรึกษา

วิชาการและแนะ

แนวแกนิสิต 

      สําหรับปการศึกษา 2559 ที่นิสติคงอยูชั้นปที ่4 จบการศึกษาทุกคน  ทางหลักสตูร

มอบหมายใหประธานหลักสตูรซึ่งทําหนาที่จัดตารางสอน จัดเก็บขอมูลเพ่ือการพัฒนานิสติและ

ปรับแผนการเรียนเพ่ือใหนิสติสําเร็จการศึกษาภายใน 4 ป 

       จากผลการประเมินการใหคําปรึกษาและบริการขอมูลขาวสารแกนิสติอาจารยที่ปรึกษานํา

ผลมาปรับปรุงการตดิตอสื่อสารกับนิสติทางสังคมออนไลนหรือทางโทรศพัท  หรือประสานงาน

แทนนิสติ ในกรณีที่อาจารยมีขอมูลของนสิติเชน ทุนเรียนดสีําหรับนิสติที่ทางคณะแจกเปน

ทุนการศึกษา หรือทุนมลูนิธิ ดร. แถบ ที่ใหกับนิสิตที่มผีลการเรียนสงูสดุ อาจารยทีป่รึกษาจะดึง

ขอมูลจากระบบ SUPREME ไดทันที นอกจากน้ีอาจารยประจําหลักสตูรทุกคนสามารถ

ตดิตอสื่อสารกบันิสติไดทางสงัคมออนไลน  อาจารยทีป่รึกษามีขอมูลนิสิตที่มปีญหาการเงินเพ่ือ

สนับสนุนการขอทุน หรือชวยแนะนํางานพิเศษ  หรือถามีปญหาทางวิชาการอาจารยผูสอนจะ

สอนแกนิสติที่ตองการเพ่ิมเติม หรืออาจารยทีป่รึกษาจะหาเพ่ือน ๆ ชวยติววิชาการให ในกรณีที่

ทุนการศึกษาไมพอแจกกับนิสติ  อาจารยบางทานจะแบงเบาภาระของนิสติโดยบริจาคเงิน

ทุนการศึกษา สําหรับกรณีที่นิสติมปีญหาทางการเรียนอาจารยที่ปรึกษา ไดดแูลอยางใกลชิดโดย

อาศยัสื่อสงัคมออนไลนและประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรถงึปญหานิสิตเพ่ือชวยประคอง

ใหนิสติสามารถเรียนจนจบหลักสตูรเปนระยะ ๆ 

       นอกจากน้ีทางหลกัสูตรไดสรางกลุมไลนที่สมาชกิประกอบดวยอาจารย ศษิยเกา และศษิย

ปจจุบัน เพ่ือการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ เชนการรับสมัครงาน ตองการนิสิตทํางานพิเศษ 

ฝกงาน ทุนการศึกษา อาจารยหรือศิษยเกาจะสงขอความประชาสัมพันธในกลุมทันท ี

ผลการปรับปรุง

การใหคําปรึกษา

วิชาการและแนะ

แนวแกนิสิต 

       ปการศกึษา 2559  นิสติคงอยูชั้นปที ่4 จบการศึกษาทุกคน  และนิสติทุกชั้นปไมมีปญหา

การเรียนยกเวนนิสติชั้นปที ่2 อยูในสภาพรอพินิจเพยีงรายเดียว 
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- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ระบบและกลไกการ

พัฒนาศักยภาพ

ของนิสิตและการ

เสริมสรางทักษะ

การเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

 

        ในการพัฒนาศักยภาพของนิสติและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรคํานึงถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 จึง

กําหนดนโยบาย เปาหมาย จุดหมายและแผนการดําเนินการพัฒนาศกัยภาพนิสติและ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  ตัง้แตการปรับปรุงหลักสตูรเปน มคอ.2 ตาม

กรอบมาตรฐาน TQF  และมีขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมเพ่ือใหนิสติมีทักษะในการคิดขั้นสูง 

ทักษะในการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะดานสารสนเทศและการ

สื่อสารรวม  ควบคูกับเน้ือหาในวิชาตางๆ ในหลักสตูร ดังน้ี 

         1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรศึกษาวัตถปุระสงคของกิจกรรมที่มหาวิทยาลยั คณะ

วิทยาศาสตรและภาควิชาคณิตศาสตร จัดเปนประจําทุกปวากิจกรรมตาง ๆ พัฒนาศักยภาพ

ของนิสิตและเสริมสรางทกัษะดานใด 

         2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาวามีรายวิชาใดที่พัฒนาศักยภาพของนิสติ

และเสริมสรางทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

         3. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนสิติและ

การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมเติม โดยใหนิสติและอาจารยมสีวนรวมใน

กิจกรรม/โครงการ มีการวางแผนกิจกรรม/โครงการและดําเนินงานตามแผนที่วางไว จากนั้นมี

การประเมินกิจกรรม และรายงานผลการทํากิจกรรม/โครงการ ตออาจารยประจําหลักสตูร

เพ่ือใหอาจารยประจําหลักสตูรนําผลที่ไดไปปรับปรุงกิจกรรมในปถดัไป 

        4. ประเมินศักยภาพของนิสติและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่21 จาก

การประเมินคุณลักษณะพึงประสงคของนสิติ 

การดําเนินงานการ

พัฒนาศักยภาพ

ของนิสิตและการ

เสริมสรางทักษะ

การเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

 

          คณะกรรมการบริหารหลักสตูรไดพิจารณาการพัฒนาศักยภาพของนิสติและการ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตั้งแตการปรับปรุงหลักสูตรเปน มคอ.2 ตามกรอบ

มาตรฐาน TQF  โดยปรับปรุงหลักสตูรใหมีหนวยกิตรวมลดลงในลกัษณะกระชับ ชางคดิ  

สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลติงานอยางสรางสรรค และบูรณาการความรู สารสนเทศโดย

เนนแนวคดิหลัก เรียนรูผานการทําโครงงาน สมัมนา การทํางานเปนทีม มีอาจารยทีป่รึกษา

โครงงาน สัมมนา เปนพ่ีเลีย้งใหขอเสนอแนะ และสงเสริมกจิกรรมดานอื่น ๆ  

         ผลการดําเนินงานการพัฒนาศกัยภาพของนิสติและการเสริมสรางทกัษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 มีขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมและการเสริมสรางทักษะในรายวิชาตาง ๆ ในการ

เรียนการสอน เพ่ือใหนิสติมทีักษะในการคิดขั้นสูง ทักษะในการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะ

ชีวิตและการทํางาน ทกัษะดานสารสนเทศและการสื่อสารรวม  ควบคูกับเน้ือหาในวิชาตาง ๆ 

ในหลักสตูร  ในปการศกึษา 2559  สรุปไดดังน้ี 

        1. กจิกรรมทีจ่ัดโดยหลักสูตรสถิต ิ

           1.1  หลักสตูรสถติิจัดสรรงบประมาณใหแกนิสติทางดานการเรียนการสอน ICT และ

สันทนาการ เปนตน เพ่ือใหนิสติมีทกัษะในการคดิขั้นสงู ทักษะในการเรียนรูและนวัตกรรม 



 หนา 32 

ทักษะชีวติและการทํางาน ทักษะดานสารสนเทศและการสื่อสาร  

           1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการคดัเลือกอาจารยพิเศษ ทีมี่ความรู

ความสามารถในศาสตรน้ัน ๆ เพื่อใหนิสติมีทักษะในการเรียนรูและนวัตกรรมจากผูมี

ประสบการณตรง เชน หลักสตูรเชิญอาจารยพเิศษที่มีประสบการณทางดานการเงินมาสอน

คณิตศาสตรการเงิน เพ่ือใหนิสติสามารถประยุกตเน้ือหากับตลาดเงิน ตลาดทุน  และเชิญ

ผูเชีย่วชาญทางดานประกันชีวิตมาสอนคณิตศาสตรประกันชีวิต เพ่ือใหนิสติเขาใจวิธีการคิดเบีย้

ประกันและสามารถเลอืกวิธีการประกันชีวิตทีเ่หมาะสมเปนตน (B.Sc.Stat_59_3.2_9)  

           1.3 หลกัสตูรสถติิจัดกิจกรรมการพัฒนานิสติทีช่วยเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 เชน ICT literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, 

life skill, career skills ดงัน้ี 

               (1) หลกัสตูรไดเปดสอนวิชาบังคับเชนวิชาชีวสถติิเปนเพ่ือบูรณาการองคความรู

ทางสถติแิละวิทยาศาสตรสขุภาพ เปดสอนวิชาคณิตศาสตรผสมกับการเขยีนโปรแกรม

คอมพิวเตอรเพ่ือประมวลผลทางคณิตศาสตร ใหนิสติเรียนวิชาคอมพิวเตอรเปนวิชาบังคับ เพ่ือ

เพ่ิมทกัษะ ICT  และเพ่ิมวิชาบังคับภาษาอังกฤษเพ่ือพฒันะทักษะสื่อสารรวม 

               (2) หลกัสตูรใหนสิติลงทะเบยีนวิชาฝกงานเพ่ือเพ่ิมทักษะทางอาชีพและทักษะดาน

สารสนเทศและการสื่อสารรวม  เชน การเรียนรูการทํางานจริงผานการฝกงาน โดยเนนย้ําวา

นิสติตองมีอตัลักษณ 9 ประการจึงจะประสบความสําเร็จในการทํางาน ผลการประเมินของ

หนวยงานที่รับฝกงานมีความพึงพอใจนิสติในระดับมาก แตนิสติตองฝกฝนการใช Excel ให

มากขึ้น 

              (3) หลักสตูรสถติมิีรายวิชาโครงงานสถติเิปนวิชาบังคับเพื่อพัฒนาทักษะในการคดิ

ขั้นสงู ทักษะในการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะชีวติและการทํางาน ทักษะดานสารสนเทศและ

การสื่อสารรวม  หลักสตูรใหนิสติทําโครงงานเปนกลุมเพื่อฝกการทํางานเปนทีม เร่ิมตัง้แตหา

หัวขอ ฝกการเก็บขอมูลภาคสนาม การคนควาขอมูลโดยใชความรูดาน ICT  จนเสร็จสิ้น

กระบวนการวิจัย ฝกเขยีนบทคดัยอเปนภาษาองักฤษภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา

โครงงานและนําเสนอโครงงานทุกกลุมตอกรรมการสอบ จากน้ันนิสติทุกกลุมเผยแพรโดย

นําเสนอโครงงานแบบโปสเตอร และกรรมการเลือกนสิติ 3 กลุมไปนําเสนอแบบปากเปลา 

ใหแกอาจารย นิสติ และผูสนใจทีค่ณะวิทยาศาสตร (B.Sc.Stat_59_3.2_10) 

             (4) เพ่ือใหนิสติเห็นแนวทางการพัฒนาทักษะในการคิดขั้นสูง ทักษะในการเรียนรู

และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทํางาน ทกัษะดานสารสนเทศและการสื่อสารรวม หลักสูตร

สถติิไดเชญิ วิทยากรดานกรมธรรมประกันชีวิต ศษิยเกาจากสํานักงานสถติิแหงชาตแิละบริษทั

ประกันชีวิตมาใหความรู ประสบการณในการทํางานจริงทั้งภาครัฐและเอกชน แนวทางการ

เรียน การศึกษาตอ เพ่ือใหนิสติปรับตัวในการเรียนหลักสูตรสถติแิละเห็นแนวทางการทํางาน

และการศกึษาตอแกนิสติชั้นปที่ 2-4 (B.Sc.Stat_59_3.2_11) 
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แผนผังที่ 4 ระบบการพัฒนาศักยภาพของนิสิต 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผูรับผิดชอบ 

 

- ก.ค. 2559/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

 

 

- ตลอดปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- ตลอดปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- ตลอดปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- ส้ินสุดกิจกรรม/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

 

- ปลายปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- ปลายปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 
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การดําเนินงานการ

พัฒนาศักยภาพ

ของนิสิตและการ

เสริมสรางทักษะ

การเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

(ตอ)  

 

              (5) หลักสตูรอนุญาติใหนิสติลาเรียนเพื่อเขาคายนักประกันวินาศภยัที่จัดโดยสมาคม

ประกันวินาศภยัเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรูและนวัตกรรม ทกัษะชีวติและการทํางาน ทักษะ

ดานสารสนเทศและการสื่อสารรวมซึ่งเปนโครงการทีต่องมีการคัดเลือกนิสติที่มคีุณสมบตัิ

เหมาะสมเขารวมโครงการ (B.Sc.Stat_59_3.2_12) 

              (6) หลักสตูรใหนิสติเขารวมจัดฐานโครงการบริการวิชาการแกสงัคมที่โรงเรียน

วัฒนานคร จังหวัดสระแกว เพ่ือพัมนาทักษะการทํางาน ทกัษะการเปนผูนํา และทักษะดาน

การสื่อสารรวม (B.Sc.Stat_59_3.2_13) 

        1.4 หลักสตูรไดจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเปนทุนการศึกษาเพ่ือชวยเหลอืนิสติทีมี่

โอกาสทางการศกึษาจํากัด จํานวน 4 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท และมีอาจารยในหลัก 

สตูรมีจิตศรัทธาบริจาคเงินทุนการศกึษาแกนิสติทีป่ระพฤตดิแีตขาดแคลนทุนทรัพย และชวย

ประสานระหวางคณะกับนิสติเพ่ือขอทุนการศึกษาจากแหลงทุนภายนอก 

(B.Sc.Stat_59_3.2_14) 

    2. กจิกรรมที่จัดโดยคณะหรือมหาวิทยาลัย 

        2.1 ปลายปการศกึษา นิสติเขารวมโครงการปจฉิมนิเทศนิสติของคณะ เพ่ือเปนการ

เตรียมความพรอมใหนิสติชั้นปที่ 4 ซ่ึงจะจบการศึกษาไปเปนบัณฑิตทีด่ตีอไปในอนาคต โดย

คณะไดเชิญศษิยเกาและบริษัทรับสมัครงานมาบรรยายดานเทคนคิในการสมัครงาน การ

สัมภาษณงาน วิธีการเสริมสรางบคุลิกภาพ การใชชีวิตในการทํางาน รวมทั้งการเตรียมตัวเพ่ือ

การศึกษาตอและการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในการอยูรวมกันในสังคม 

(B.Sc.Stat_59_3.2_15) 

      2.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกําหนดหลักสตูรกิจกรรม 3 กลุมกิจกรรม ใหเปนสวน

หนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะการสื่อสาร

รวม  ซ่ึงนิสติตองปฏิบตัิกิจกรรมรวมทั้งสิ้นไมนอยกวา 8 กิจกรรม ที่สงผลตอการพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสตูร เชนปฐมนิเทศ คายเสริมสรางอัตลักษณ พิธีไหวครู คาย

พัฒนานิสติ กิจกรรมพัฒนาบคุลิกภาพ เปนตน (B.Sc.Stat_59_3.2_16) 

      2.3 เพ่ือเปนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเพ่ือ

เสริมสรางสขุภาพรางกายและจิตใจของนิสติใหเขมแข็ง ใหแกนิสติ คณะวิทยาศาสตรไดจัด

กิจกรรมไหวครู กีฬา Science Games คร้ังที ่16 ประจําปการศึกษา 2559  การแขงขัน

ประกวดรองเพลงลูกทุงของนิสิตชั้นปที ่1 ในโครงการสบืสานตํานานเพลงไทยลูกทุง ของคณะ

วิทยาศาสตร (B.Sc.Stat_59_3.2_17)  

  3. กิจกรรมทีจ่ัดโดยนิสิตเพ่ือพัฒนาตนเองโดยการสนับสนุนของหลักสูตร 

         (1) นิสติชั้นป 1– 4  มีจิตอาสาเขารวมงานทีแ่สดงความเปนพลเมืองดเีชนเปน

อาสาสมัครของสภากาชาดไทย เปนตน  (B.Sc.Stat_59_3.2_18) 

         (2) นิสิตชั้นปที่ 2 จัดกิจกรรมรับนองใหมโดย แนะนําการเรียน การใชชีวิตใน

มหาวิทยาลยั และรับผดิชอบการแขงขันกีฬาระหวางภาควิชา 
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         (3) นิสติชั้นปที่ 1 จัดกิจกรรมไหวครู  SWU OPEN HOUSE และรับผดิชอบกีฬา

ระหวางภาควิชา 

การประเมินการจัด

กิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพนิสิต 

       ระหวางปการศึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสตูรประเมินกระบวนการจัดกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพนิสิต  ผลการประเมินจํานวนและประเภทกิจกรรมที่เปนขอบังคบัของ

มหาวิทยาลยัในการจบการศึกษาพบวานิสติที่สําเร็จการศึกษาทํากิจกรรมครบตามขอบังคบั แต

หลักสตูรสถติคิวรเสริมกิจกรรมการติววิชาแคลคลูัสกอนสอบเพื่อพัฒนาทักษะความรู ความ

เขาใจ เพ่ือลดการถอนรายวิชาหรือสอบตกลดลง การใหอานบทความภาษาองักฤษเพ่ือเพ่ิมพูน

ทักษะทางภาษาอังกฤษ และจัดกิจกรรมการใหความรูโดยศษิยเกาเพ่ือใหนิสติเห็นแนวทางการ

เรียนและการทํางานที่จําเปนตองใชทกัษะการคดิขั้นสงู สารสนเทศและการสื่อสารรวม   

การปรับปรุงการ

จัดกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพนิสิต 

จากการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต ในภาคเรียนที ่2 ป 

การศึกษา 2559 ทางหลักสตูรจึงปรับปรุงการจัดกิจกรรมเสริมทางดานวิชาการเพ่ิมเติม ดังน้ี  

1. จัดติววิชา MA116 กอนสอบกลางภาคและปลายภาคโดยนสิติรุนพ่ี เพ่ือใหนิสติเขาใจ

เน้ือหา ทําแบบฝกหดัไดสอบผาน สามารถสําเร็จการศึกษาภายใน 4 ป  

2. เพ่ือฝกทักษะดานการสื่อสารในรายวิชาสมการถดถอย อาจารยผูสอนใหนสิติคนควา

งานวิจัยเก่ียวกบัการถดถอยที่เปนภาษาอังกฤษ มาอาน ทําความเขาใจและเขยีนรายงานและ

รายวิชาสมัมนาใหนสิติคนควางานวิจัยทีเ่กีย่วกับสถติิที่เปนภาษาอังกฤษ มาอาน ทําความ

เขาใจ เขยีนรายงานและนําเสนอรายงานตอกรรมการสอบ สวนวิชาโครงงานใหนสิติฝกเขยีน

บทคดัยอเปนภาษาองักฤษ 

3. เชญิศษิยเกาและวิทยากรจากบริษัทประกันชีวิตมาใหความรูเร่ืองการเรียนสาขาสถติิกับ

การทํางานยคุไทยแลนด 4.0  

ผลการปรับปรุง

การจัดกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพ

นิสิต 

   1.  นิสติทีล่งทะเบยีนวชิา MA116 สอบผานทุกคน    

   2.  นิสติเห็นแนวทางการเลือกวชิาเรียนและเห็นความสําคัญของวิชาสถติแิละคอมพิวเตอร

สําหรับการทํางานยคุไทยแลนด 4.0   

   3.  นิสติคงอยูชั้นปที่ 1 ตั้งแตตนปการศึกษา  จนถงึปลายปการศึกษา 2559 ลงทะเบยีน

เรียนทกุคน 

   4.  บริษัทเอกชนสนใจนิสติสาขาวิชาสถติ ิขอเขามาประชาสัมพันธรับนิสติฝกงาน

(B.Sc.Stat_59_3.2_19) 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Stat_59_3.2_1 คูมือการเรียนระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.2_2 คูมืออาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน ปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.2_3 ปฏิทินวชิาการ ปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.2_4 คูมือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.2_5 ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.2_6 แผนการบริหารความเสีย่งดานนสิติ 

B.Sc.Stat_59_3.2_7 ผลการประเมินการจัดบริการใหคําปรึกษาและบริการขอมลูขาวสารแกนิสติ 

B.Sc.Stat_59_3.2_8 ทุนมูลนิธินิวัติ ไกรฤกษ 

B.Sc.Stat_59_3.2_9 บันทึกขอความ เร่ืองขออนุมตัิเชิญอาจารยพเิศษ 

B.Sc.Stat_59_3.2_10 โครงการนําเสนอผลงานของนิสติ คณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.2_11 การศึกษาสาขาสถติิยคุไทยแลนด 4.0 

B.Sc.Stat_59_3.2_12 คายประกันวินาศภยัรุนเยาว คร้ังที่ 5  

B.Sc.Stat_59_3.2_13 โครงการเปดโลกวิทยาศาสตรสูการพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแกวอยางยัง่ยืน คร้ังที ่3 

B.Sc.Stat_59_3.2_14 ทุนการศึกษาของภาควิชา ทุนการศึกษาของอาจารยประจําหลักสตูร 

B.Sc.Stat_59_3.2_15 โครงการปจฉิมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.2_16 ประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเร่ืองการเขารวมกิจกรรมตามหลักสตูร 

B.Sc.Stat_59_3.2_17 โครงการสืบสานตํานานเพลงไทยลกูทุง วันที ่26 เม.ย. 2560 

B.Sc.Stat_59_3.2_18 นิสติจิตอาสา 

B.Sc.Stat_59_3.2_19 โครงการรับนักศึกษาฝกงาน ปการศึกษา 2559 
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ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบงช้ีที่ 3.3) 

ขอมูลนิสิต  

ป

การศกึษา

ที่รับเขา  

จํานวน

รับเขา 

จํานวนนิสิตคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา 
รอยละ

การคงอยู 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

2554 32 32 31 31 30 5 1 93.75 

2555 21 - 21 19 18 17 1 85.71 

2556 28 - - 28 21 18 18 64.29 

2557 24 - - - 24 19 19 79.17 

2558 23 - - - - 21 17 - 

2559 35      25 - 

อัตราการคงอยู    =        จํานวนนิสิตชั้นปที ่3 

                                   จํานวนนิสิตรับเขา (ช้ันปที่ 1) 
 

รายการหลักฐานอางอิง ขอมูลนิสิตที่ดูแลชั้นปที ่1 – 5 (B.Sc.Stat_59_3.3_1)  

*การรายงานแนวโนมผลการดําเนินงานตองรายงาน  ≥ 3 ชุดขอมูล 

 

ปจจยัทีมี่ผลกระทบตอจํานวนนิสิต  

1. จํานวนนักเรียนสละสิทธิ์การเขาสอบสัมภาษณจํานวนมาก เน่ืองมาจากสอบตดิสถาบันอ่ืน หรือ 

    เลอืกสาขาสถติติามคะแนนสอบ แตไมสนใจศกึษาในหลกัสูตรน้ีอยางแทจริง  

2. ระหวางปการศึกษานิสติลาออก เพ่ือไปเรียนสาขาอ่ืนหรือที่สถาบันอ่ืน 

3. นิสิตรายงานตัวแตไมชําระเงินคาลงทะเบยีน มหาวิทยาลยัไมคดัชือ่ออกทําใหชื่อนสิิตคงอยูในระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 100 
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จํานวนผูสําเรจ็การศกึษาตามแผนการศกึษา  

ปการศกึษา

ที่รับเขา 

จํานวนที่

รับเขา 

จํานวนทีสํ่าเรจ็การศึกษาในแตละป (คน/รอยละ) 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 

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)  

2556 28       18(64.29) 

 รายการหลักฐานอางอิง จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (บัณฑิตจบรุนปการศึกษา 58) 

(B.Sc.Stat_59_3.3_2) 
 

 

ปจจยัทีมี่ผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา   

       นิสติรายงานตัวแลวลาออกกอนเปดภาคการศึกษา ลาออกกลางคันไปเรียนสถาบันอ่ืน  

ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

        ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตร  ในปการศึกษา 2559  เทากับ 4.11  

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติตอหลกัสตูร  ในปการศึกษา 2558  เทากับ 4.10 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติตอหลกัสตูร  ในปการศึกษา 2557  เทากับ 4.07 

  

 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิใหนิสติประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับหลกัสตูร โดยมแีนวโนมผล

การประเมิน ดีข้ึนเลก็นอย  

 

การจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

เร่ืองที่รองเรียน ผลการดําเนินการจัดการขอรองเรียน 

ไมมีขอรองเรียน  
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Stat_59_3.3_1 สรุปจํานวนนิสติตามหลักสตูร ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.3_2 สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปการศกึษา  2558 

B.Sc.Stat_59_3.3_3 ผลสํารวจความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติ ิ
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หมวดท่ี 3 

อาจารย 

การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร (ตัวบงช้ีที่ 4.1) 

- การรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร 

ระบบและกลไก

การรับและแตงตั้ง

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

      หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสถิติ มีระบบการรับและแตงตัง้อาจารยประจํา

หลักสตูร  ดังน้ี  

1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ประเมินกระบวนการรับและแตงตัง้อาจารยประจํา

หลักสตูรในปการศกึษาที่ผานมา เพ่ือประเมินจํานวนอาจารยประจําหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐาน

การอุดมศึกษาและคุณสมบตัิของอาจารยประจําหลักสตูรวามีคุณวุฒติรงหรือสัมพันธกบัหลักสตูร

และสาขาวิชาที่เปดสอน หรือไม 

2. ถาผลการประเมินพบวามีความตองการอาจารยประจําหลักสตูรรายใหมเน่ืองจากอาจารย

ประจําหลักสตูรเดิมจะเกษยีณอายุราชการหรือตองการใหอาจารยประจําหลักสตูรทุกรายมีวุฒติรง

สาขา คณะกรรมการบริหารหลักสตูร จะนําแผนอตัรากําลังของอาจารยประจําหลักสตูรเสนอตอ

ภาควชิาเพ่ือจัดทํากรอบอัตรากําลงัของภาควิชา (โดยมีแผนอัตรากําลงัของอาจารยประจําหลักสตูร

วิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสถติิ เปนสวนหน่ึงของแผน) (B.Sc.Stat_59_4.1_1) และเสนอขอ

อนุมัตอิตัรากําลังไปยังคณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลยัตามลําดับ  

3. เม่ือไดรับอนุมัติอัตรากําลัง คณะกรรมการบริหารหลักสตูรจะสงรายละเอียดคุณสมบตัขิอง

อาจารยที่ตองการรับ โดยกําหนดคุณสมบตัขิองอาจารย ขอกําหนดภาระงาน  เสนอตอภาควชิา

เพ่ือสงเร่ืองขอเปดรับอาจารยใหมไปยังคณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลยั เพ่ือดําเนินการ

ประกาศรับสมคัร กําหนดวันและดําเนินการสอบคดัเลอืก (โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

อยางนอย 1 คน รวมเปนกรรมการสอบคัดเลือก) ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก และรับ

รายงานตัวอาจารยใหม 

4. หลงัจากรายงานตัวแลว อาจารยใหมตองเขารวมโครงการปฐมนิเทศอาจารยใหมที่จัดโดย

คณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลยั เพ่ือใหรับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธาน ของสถาบัน 

หลักสตูร และวัตถปุระสงคของการจัดการศกึษา ระเบยีบปฏิบตั ิแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

ทางดานวิชาการและวิจัย รวมทั้งการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

5. ในการเสนอขอแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณา

จากคุณสมบตัขิองอาจารย คือ มีคุณวุฒติรงหรือสมัพันธกับหลักสตูรและไมเปนอาจารยประจํา

หลักสตูรอื่น และนําเร่ืองเสนอขอแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูรเขาสูทีป่ระชุมภาควิชา ภาควิชาสง

เร่ืองตอไปยังคณะวิทยาศาสตร หลังจากมีคําสั่งแตงตั้งแลว ประธานหลักสตูรจะปฐมนิเทศและ

มอบหมายภาระหนาที่ความรับผดิชอบใหแกอาจารยประจําหลักสูตรทานใหม 

6. ระหวางปการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรปรับปรุงกระบวนการรับและแตงตั้ง

อาจารยประจําหลักสตูรกรณีที่มีอัตราแตยังไมไดอาจารยประจําหลักสตูรรายใหม และปรับปรุง
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บทบาทหนาทีข่องอาจารยประจําหลักสตูรเดิม 

ผลการดําเนินงาน

การรับและแตงตั้ง

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

     ในปการศึกษา 2559 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสถติิ ไดนําผลการประเมิน

อัตรากําลงัของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมาพิจารณา พบวาในปการศึกษา 2559-2562 ไมมี

ปญหาเร่ืองจํานวนและคุณสมบตัขิองอาจารยประจําหลักสตูรโดยหลักสตูรสถติิมีนักเรียนทุนดาน

สถติปิระยุกตที่กําลังศึกษาตอตางประเทศซ่ึงคาดวาจะจบภายในปการศึกษา 2563  จากการ

ประเมินแผนพบวาจะมีอาจารยเกษยีณอายุในป 2562 และหลักสตูรสถติิไดรับอัตราจากภาควชิา

คณิตศาสตร 1-2 อัตรา ทําการเปดรับสมคัรแตยงัไมไดอาจารยใหม คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

จึงปรับปรุงกระบวนการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสตูรดังน้ี 

1. การรับอาจารยใหม   

หลักสตูรไดกําหนดวาอาจารยใหมตองมีวุฒปิริญญาเอกทางสถติหิรือสถิติประยุกต จึง

ปรับปรุงคุณสมบตัขิองผูสมคัรโดยเปดโอกาสใหผูที่มีวุฒทิางคณิตศาสตรหรือสถติิในระดับปริญญา

ตรีหรือปริญญาโทมีสิทธิส์มคัรสอบ 

ในปการศึกษา 2559 ไดเปดรับอาจารยใหม 2 อัตรา ไดแก   

  1.1  พนักงานสายวิชาการตําแหนงอาจารยสาขาสถติ ิของภาควชิาคณิตศาสตร 

เลขประจําตําแหนง (1) 7-4535  

         (1) ประกาศรับสมัครคร้ังที ่1 ไมมีผูมาสมคัร (B.Sc.Stat_59_4.1_2)   

          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินปญหาการไมมีผูสมัครและไดสอบถามไปยงัสถาบัน

ที่ผลิตนกัศึกษาระดับปริญญาเอกทางสถิต ิจึงพบวาสวนใหญมีนักศึกษาจํานวนนอยและสวนใหญมี

ตนสังกัด  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรจึงปรับปรุงคุณสมบัตขิองผูสมัครสอบทีต่องจบการศกึษา

ระดับปริญญาเอกเปนกําลังศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งอยูในระหวางการทําวิทยานิพนธเพื่อเปด

โอกาสใหมีจํานวนผูสมัครและทําเร่ืองการเปลีย่นคุณสมบัตแิละวุฒิการศึกษาไปยังมหาวิทยาลยัแต

ไมไดรับอนุมตั ิ

         (2)  ประกาศรับสมัครคร้ังที่ 2 มผีูมาสมัคร 1 คนแตไมผานคุณสมบตัิที่กําหนด 

(B.Sc.Stat_59_4.1_3)  

      1.2  พนกังานสายวิชาการตําแหนงอาจารยสาขาสถติหิรือคณิตศาสตรศึกษา ของภาควชิา

คณิตศาสตร เลขประจําตําแหนง (1) 7-0246  
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แผนผังที่ 5 ระบบและกลไกการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

ระบบ 

กลไก 

ระยะเวลา/ผูรับผิดชอบ 

 

- 2559/ คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

 

 

- 2559/ ภาควิชา

คณิตศาสตร 

 

 

- ชวงปการศึกษา/ 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 

- ชวงปการศึกษา/ 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

- ชวงปการศึกษา/ คณะ

วิทยาศาสตร และ

มหาวิทยาลัย 

- ชวงปการศึกษา/ 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร และภาควิชา

คณิตศาสตร 
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ผลการดําเนินงาน

การรับและแตงตั้ง

อาจารยประจํา

หลักสูตร (ตอ) 

         (1) ประกาศรับสมัครคร้ังที ่1 ไมมีผูมาสมคัร (B.Sc.Stat_59_4.1_4)   

         (2) ประกาศรับสมัครคร้ังที ่2 ไมมีผูมาสมคัร (B.Sc.Stat_59_4.1_5) 

2. การแตงต้ังอาจารยประจําหลกัสูตร   

      ในปการศึกษา 2559 มีการดําเนินการเก่ียวกบัการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูรดังน้ี    

1.   คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ประเมินกระบวนการรับและแตงตั้งอาจารยประจํา

หลักสตูรในปการศกึษาที่ผานมา เพ่ือประเมินจํานวนอาจารยประจําหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐาน

อุดมศกึษาและคุณสมบตัขิองอาจารยประจําหลักสตูรวามีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกบัหลักสตูร 

พบวามีครบจํานวน 5 คนและทุกคนมีคุณวุฒติรงหรือสมัพันธกับหลักสตูร(B.Sc.Stat_59_4.1_6 

และ B.Sc.Stat_59_4.1_7) 

2.   หลกัสตูรไดประเมินความจําเปนของการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูรเพ่ิมเติมวา

อาจารยคนใหมตองมีวุฒิปริญญาเอกทางสถติิหรือสถติปิระยุกตหรือไม  เนื่องจากปจจุบันอาจารย

ประจําหลักสตูร 3 คนมีวฒุิปริญญาโททางสถติ ิ1 คนมีวุฒิปริญญาเอกทางคณิตศาสตรประยุกตเนน

สถติปิระยุกต และอีก 1 คน กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกทางคณิตศาสตรประยุกต  ผลการ

ประเมินพบวาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตองการรักษาคุณภาพโดยการรับอาจารยใหมที่มีวุฒิ

ปริญญาเอกทางสถติิเพ่ือแตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสถติิ  

เน่ืองจากตองแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูรตามแผนที่ไดวางไวเพ่ือทดแทนอาจารยประจํา

หลักสตูรที่จะเกษยีณอายุราชการในป 2562 ทัง้น้ีคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ไดทําแผน

อัตรากําลงัของอาจารยประจําหลักสตูรทุกปเสนอตอภาควิชาเพื่อจัดทํากรอบอัตรากําลงัของ

ภาควชิาและเสนอขออนุมัติอตัรากําลังไปยงัคณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัยตามลําดับ  

     3.   ในป 2559 ไมมกีารดําเนินการแตงตัง้อาจารยประจําหลักสตูรรายใหมเน่ืองจากอัตราที่

เปดรับสมัครยงัไมไดอาจารยใหมและขณะน้ีมีจํานวนอาจารยประจําหลักสตูร 5 คน ตามเกณฑ

มาตรฐานอุดมศึกษา 

การประเมินระบบ

การรับและแตงตั้ง

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

  ระหวางปการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมรวมกันเพ่ือทําการ

วิเคราะหและประเมินระบบการรับและแตงตัง้อาจารยประจําหลักสตูร โดยประเมินกระบวนการรับ

อาจารยใหมเพ่ือแตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสตูร และประเมินกระบวน 

การแตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสตูร (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คร้ังที ่12/59)  

สรุปไดดงัน้ี  

1. ผลการประเมินระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูร พบวาระบบการรับและ

แตงตัง้อาจารยประจําหลักสตูรสอดคลองกับเปาหมายของหลักสตูรที่วาอาจารยทกุคนที่ไดรับ

แตงตัง้ตองมคีุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรและไมเปนอาจารยประจําหลักสตูรอ่ืน และในป

การศึกษา 2559 มีอาจารยประจําหลักสูตร 1 คน จบการศกึษาระดับปริญญาเอกทางคณิตศาสตร

ประยุกตเนนสถติซ่ึิงมีคุณวุฒติรงกบัหลักสตูร  

    2.    ในการไดอาจารยประจําหลักสตูรเพ่ิมเติมเพ่ือทดแทนอาจารยประจําหลักสตูรที่จะ

เกษยีณอายุราชการในป 2562 ไมสอดคลองกับเปาหมายทีห่ลักสตูรกําหนดวาตองไดอาจารยใหม
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อยางนอย 1  คน ปรากฎวายงัไมไดอาจารยใหมเน่ืองจากไมมีผูมาสอบสัมภาษณ จากการประเมิน

และสํารวจแบบไมเปนทางการทางหลักสตูรเห็นวาเปนผลกระทบที่ควบคุมไมไดเน่ืองจากมีผูศึกษา

ตอสาขาวชิาสถติิในระดับปริญญาเอกจํานวนนอย ไมเปนสาขาที่รัฐบาลใหทุนไปศึกษาระดับ

ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และผูทีกํ่าลังศกึษาตอสวนใหญมีตนสังกดัอยูแลว      

การปรับปรุงระบบ

การรับและแตงตั้ง

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

  จากผลการวิเคราะหและประเมินขางตน หลักสตูรทําการปรับปรุงระบบการรับและแตงตั้ง

อาจารยประจําหลักสตูร ดังนี ้

      1.  เน่ืองจากผูศึกษาตอระดับปริญญาเอกมีจํานวนนอย หลักสตูรสถิติไมไดอัตรานักเรียนทุน  

หลักสตูรสถิติจึงขอใหภาควิชาเปลีย่นคุณสมบตัินกัเรียนทุนจากคณิตศาสตรเปนสถติ ิมตทิี่ประชุม

ระดับบริหารของภาควิชายินยอมใหเปลีย่นสาขาเนื่องจากเปนประโยชนตอหลักสตูรสถติิและ

ภาควชิาคณิตศาสตร 

 2.  เนือ่งจากการรับอาจารยใหมยงัไมบรรลุเปาหมายทีต่องไดอาจารยใหมอยางนอย 1 คน 

ประกอบกับการบงัคบัใชเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ทีกํ่าหนดวา 

หลักสตูรสามารถเชิญอาจารยพิเศษมาสอนไดเพยีง 50% ของรายวิชา หลักสตูรเห็นวาสําหรับ

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 การเชญิอาจารยพิเศษที่มีความเชีย่วชาญมาสอน รายวชิาเกีย่วกับ 

ธุรกิจ การเงิน การประกันภยั คอมพิวเตอรกับธุรกิจ จะทําไดยากมาก ซ่ึงรายวิชาเหลาน้ีเปน

รายวิชาทีส่ําคญัที่จะทําใหนิสติไดบูรณาการการวิเคราะหทางสถติิกับศาสตรอ่ืน ๆ หลกัสตูรจึง

พิจารณาอาจารยใหมทีม่ีความสามารถสอนในรายวิชาของหลักสตูรทีข่าดแคลนอาจารยผูสอนและ

ตองเชิญอาจารยพิเศษ หลกัสตูรจึงกําหนดคุณสมบตัเิฉพาะตําแหนงใหเปดกวางมากขึ้น โดยเปลีย่น

คุณสมบตัิจากสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาสถติหิรือคณิตศาสตร ระดับปริญญาโท สาขา

สถติ ิและปริญญาเอก สาขาสถติิหรือเทยีบเทา เปน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

สถติ ิสถติปิระยุกต หรือคณิตศาสตร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถติิ สถติิประยุกต หรือสาขาวชิาที่

เก่ียวของ และปริญญาเอก สาขาสถติ ิหรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ หรืออยูในระหวางการทําปริญญา

นิพนธระดับปริญญาเอกทีค่าดวาจะสําเร็จการศึกษาภายในสามป แตมหาวิทยาลยัไมอนุมตัิผูสมัคร

ที่อยูในระหวางการทําวิทยานิพนธโดยใหเปดรับสมคัรเฉพาะผูจบการศึกษาระดบัปริญญาเอก

เทาน้ัน 

     3.   หลักสตูรทําการประชาสัมพันธการรับสมัครอาจารยใหมผานสถาบันการศึกษาและ

เคร่ือขายสถติเิพ่ิมเติม และคาดวาจะสามารถไดอาจารยมาเสริมความแข็งแกรงทันปการศึกษา 

2562 

ผลที่ไดจากการ

ปรับปรุงระบบการ

รับและแตงต้ัง

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

1. ขณะน้ีมหาวิทยาลยัอยูในขั้นตอนการรับสมัครอาจารยใหมหลงัจากเปลี่ยนคุณสมบตัเิฉพาะ

ตําแหนง แตยงัไมถงึขั้นตอนการสอบคัดเลือก (B.Sc.Stat_59_4.1_8 และ B.Sc.Stat_59_4.1_9) 

2. มีอาจารยประจําหลักสตูรจบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางคณิตศาสตรประยุกตเนนสถติิ

เพ่ิมขึ้น 1 คน 

    3. มีนักเรียนทุนทีกํ่าลงัศกึษาระดบัปริญญาเอก ณ ตางประเทศ จํานวน 2 คน 
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- ระบบการบริหารอาจารยประจําหลกัสูตร 

ระบบและกลไก

การบริหาร

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสถติ ิมีระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร ดัง

แผนผังที่ 6 ระบบการบริหาร สงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

คณะวิทยาศาสตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิ

พรอมกําหนดบทบาทภาระหนาที่ของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

สถติ ิคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ประชุมรวมกันในการวางแผนบริหารอาจารยประจําหลักสตูร 

เชน การกําหนดภาระหนาที่ใหกบัอาจารยประจําหลักสตูร แผนสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจํา

หลักสตูร แผนการจัดการความเสีย่งดานการบริหารอาจารยประจําหลักสตูร เม่ือไดผลสรุปในเร่ือง

แผนบริหารอาจารยประจําหลักสตูร   

คณะกรรมบริหารหลักสูตรมอบหมายใหประธานหลักสตูรกาํกับ ตดิตาม ดแูลใหอาจารยประจํา

หลักสตูรปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย และเปนไปตามแผนที่กําหนด เม่ือสิ้นปการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีการประเมินแผนบริหารอาจารยประจําหลักสตูร โดยพิจารณาผล

การดําเนินงานตามแผน และนําผลการประเมินอาจารยประจําหลักสตูร รวมทั้งปญหาที่เกดิขึ้นมา

พิจารณา เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสตูร สําหรับปการศึกษาตอไป 

การประเมิน

ระบบการบริหาร

อาจารยประจํา

หลักสูตร ป

การศึกษา 2558 

สิ้นปการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีการประชุมรวมกันเพ่ือทําการวิเคราะห

และประเมินระบบและผลการดําเนินงานการบริหารอาจารยประจําหลักสตูร ของปการศึกษา 2558 

มีรายละเอยีดดงัน้ี 

1. หลักสตูรมีแผนอตัรากําลงัระยะ 5 ป ทีแ่สดงถึงอตัราคงอยู จํานวนผูเกษยีณอายุในแตละป 

จําแนกตามคุณวุฒิ และตําแหนงทางวชิาการ และจํานวนอาจารยที่ตองสรรหาใหไดในแตละป 

รวมถึงมีนักเรียนทุนที่กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ  ผลการประเมินพบวา

หลักสตูรมีอัตราใหมทีย่ังไมมีผูสอบไดจํานวน 1-2 อัตรา ซ่ึงในปการศึกษา 2559-2561 ยังไมกระทบ

ตอการบริหารหลักสตูรแตเกดิความเสีย่งในการขาดอาจารยประจําหลักสตูรถามีกรณีอาจารยลาออก

จากราชการหรือนักเรียนทุนยังไมสําเร็จการศึกษา 

     2. ภาระหนาที่ของอาจารยประจําหลักสตูร 

        ในปการศึกษา 2558 ไดมีการประเมินหนาที่ทีม่อบหมายใหกับอาจารยประจําหลักสตูร ทํา

หนาที่หรือเปนผูประสานงาน  ผลการประเมินแผนพบวาอาจารยประจําหลักสตูรทํางานตามหนาที่

ในหลักสตูรที่ไดรับมอบหมายทําใหการบริหารหลักสตูรสวนใหญเปนไปตามแผนที่วางไว แตยังขาด

การกําหนดภาระหนาที่ในงานรับนิสติใหม 

     3. การเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 

        หลักสตูรมีอาจารยประจําหลักสูตรทีมี่ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 2 ทาน อีก 3 ทานไมมี

ตําแหนงทางวิชาการ  หลักสตูรวิเคราะหแลวเห็นวาอาจารยทุกทานถึงระยะเวลาการขอกําหนด

ตําแหนงทางวชิาการ แตมีอาจารย 2 ทานอยูในระหวางการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกและ

ใกลหมดระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางหลักสตูรไดตดิตามใหอาจารยทัง้ 2 ทาน เรงให

จบการศึกษาระดับปริญญาเอกและการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 
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หลักสตูรเอ้ือโดยการจัดตารางสอนใหอาจารยมีวันที่ไมมีชั่วโมงสอน 1 – 2 วันตอสปัดาห เพ่ือให

อาจารยมีเวลาในการทําผลงาน  จากการสํารวจปลายปการศึกษาพบวาสวนใหญมีผลงานทาง

วิชาการแตยังไมเพียงพอที่จะยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

การปรับปรุง

ระบบการบริหาร

อาจารยประจํา

หลักสูตร สําหรับ

ปการศึกษา 

2559 

         จากผลการวิเคราะหและประเมินขางตน หลักสตูรทาํการปรับปรุงระบบการบริหารอาจารย

ประจําหลักสตูร เพ่ือเอือ้ตอการพัฒนาอาจารยสําหรับปการศึกษา 2559 ดงันี ้

        1. ภาควิชาคณิตศาสตรมีนักเรียนทุนปริญญาโท-เอก ที่กําลงัศึกษาตอระดับปริญญาเอก

ทางดาน Operations Research  1 ทาน และสาขาสถติิมนัีกเรียนทุนปริญญาโท-เอก 1 ทาน ที่จะ

เขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกทางสถติตินปการศึกษา 2559 หลักสตูรตองประสานกับนักเรียนทุนใน

การศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ ในดานสาขาทีท่างหลักสตูรตองการเพ่ือเปนประโยชน

ตอการเสริมสรางความแข็งแกรงของหลักสตูรสถิตแิละบริการหลักสตูรอ่ืน  

        2. ในสวนของการเปดรับอาจารยใหม  หลักสูตรควรเพ่ิมคุณสมบตัิการรับอาจารยใหมให

เหมาะสมกับบริบทของหลักสตูรดานสถติิและสถติปิระยุกต 

        3. หลักสูตรตองปรับปรุงภาระหนาที่ใหกับอาจารยประจําหลักสตูรทุกทาน โดยพิจารณาจาก

ความเหมาะสม ความรู ความสามารถ และประสบการณ  โดยลดภาระงานอ่ืน ๆ ของอาจารย

ประจําหลักสตูรสองทานที่กําลังเรงใหจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 

       4. หลักสตูรตองกระตุนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร และ

หลักสตูรจะติดตามใหอาจารยประจําหลักสตูรทุกทานดําเนินการตามแผน 
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แผนผังที่ 6 ระบบการบริหาร สงเสริม และพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผูรับผิดชอบ 

 

- กอนเปดภาคเรียน/ 

คณะวิทยาศาสตร 

 

- กอนเปดภาคเรียน/ 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 

- กอนเปดภาคเรียน/ 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 

- กอนเปดภาคเรียน/ 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

- ตลอดปการศึกษา/  

อาจารยประจําหลักสูตร 

- ปลายปการศึกษา/  

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

- ปลายปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 
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ผลการ

ดําเนินงานการ

บริหารอาจารย

ประจําหลักสูตร 

ปการศึกษา 

2559 

     ในปการศึกษา 2559 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสถติิ มีการดําเนินงานการ

บริหารอาจารยประจําหลักสตูร ดังนี ้

1. การกําหนดภาระหนาที่ใหกบัอาจารยประจําหลักสูตร  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมี

การปรับปรุงภาระหนาที่ใหกับอาจารยประจําหลักสตูร โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ความรู 

ความสามารถ และประสบการณ (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คร้ังที ่9/59) โดย

เพ่ิมงานรับนสิติใหมใหอาจารยทุกคนมีสวนรวมในการสอบสมัภาษณนิสติใหม  ดังตารางแสดง

ภาระหนาที่ของอาจารยประจําหลักสตูร 

     ตาราง แสดงภาระหนาที่ของอาจารยประจําหลักสตูร 

ลําดับ ภาระงาน 

ปการศึกษา 2559 

ผศ
.ร

วีว
รร

ณ
 

ผศ
.ช

ุติว
รร

ณ
 

อ.
กา

ญ
จน

า 

อ.
สุกั

ญ
ญ

า 

อ.
อิท

ธิเ
ทพ

 

1 งานตารางสอน      

2 งานปรับปรุงหลักสูตร      

3 งานอาจารยที่ปรึกษา      

4 
งานแผนและ

งบประมาณ 
     

5 งานวิจัยและพัฒนา      

6 งานศิลปวัฒนธรรม      

7 งานบริการวิชาการ      

8 งานกิจการนิสิต      

9 งานรับนิสิตใหม      

10 งานประกันคุณภาพ      

11 งานประเมินภาระงาน      

12 งานรับปรญิญา      

13 หัวหนาสาขา       

     จากการเอื้อเวลาใหทําวิทยานิพนธกับอาจารยที่กําลังศกึษาระดับปริญญาเอก ในป

การศึกษา 2559 มีอาจารยประจําหลักสตูรจบการศกึษาระดับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น 1 คน  

2. แผนการจัดการความเส่ียงดานการบรหิารอาจารยประจําหลกัสูตร   

ในปการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีการประชุมรวมกันเพื่อทําการ

วิเคราะหความเสีย่งของหลักสตูร พบวาหลกัสตูรมีความเสีย่ง 3 ดาน ไดแก  

(1) ความเสีย่งกรณีจํานวนอาจารยที่มีคุณสมบัติไมครบ 5 คน ตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรที่

กําหนดโดย สกอ. และ (2) ความเสีย่งกรณีการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสตูร  

หลักสตูรไดพิจารณาถึงแนวทางแกไขและดําเนินการแกไข โดยไดจัดทําแผนการจัดการ
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ความเสีย่งดานการบริหารอาจารยประจําหลักสตูร ปงบประมาณ 2559 

(B.Sc.Stat_59_4.1_10) ดังรายละเอียด ตอไปน้ี   

2.1 แผนการจัดการความเสีย่งกรณีจํานวนอาจารยที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสตูรที่กําหนดโดย สกอ.   

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร พิจารณาเห็นวาความเสีย่งกรณีน้ีเปนความเสีย่งที่มี

ระดับความเสีย่งสูงมาก มีผลกระทบตอหลักสตูร และมีโอกาสที่จะเกิดสูงมาก  เนื่องจากภายในป 

2563 จะมีอาจารยประจําหลักสตูรเกษยีณอาย ุ2 ทาน และขณะน้ีหลักสตูรยงัไมสามารถรับ

อาจารยใหมเขามาทดแทนตามแผนที่วางไว ประกอบกบันักเรียนทุนระดบัปริญญาเอกที่กําลงั

ศึกษาตอตางประเทศอาจสําเร็จการศึกษาไมทันป 2563 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ไดดําเนินการแกไข ดงัน้ี  

การดําเนินการแกไข ประเมินผลการดําเนินการแกไข 

 เพื่อใหไดอาจารยใหม 1-2 ทาน ที่มี

คุณภาพตามเกณฑจึงปรับปรุงคุณสมบตัิ

ผูมีสิทธ์ิสมัครและประกาศรับสมัคร

อาจารยใหม 

- เลขประจําตําแหนง (1) 7-4535 

 

- เลขประจําตําแหนง (1) 7-0246 

ปลายปการศึกษา 2559 ยังไมมี

อาจารยใหม เนื่องจาก 

- มีผูมาสมัคร 2 คน ในการประกาศรับ

สมัครรอบ 2 แตไมผานคุณสมบัติตาม

ประกาศ 1 คน ไมมาสอบคัดเลือก  1 

คน 

- ไมมีผูสมัคร ในการประกาศรับสมัคร

ทั้ง 2 รอบ  

ประชาสัมพันธการประกาศรับสมัครไป

ยังมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรสถิติ ระดับ

ปรญิญาเอก และเครือขายสถิติทางสื่อ

ออนไลน 

ผูที่ศึกษาระดบัปรญิญาเอก สาขาสถิติ 

สวนใหญมีตนสังกัดอยูแลว แตอาจไดผู

ที่ตองการเปล่ียนหนวยงานใหมเพื่อมา

อยูใกลบาน 

2.2 แผนการจัดการความเสีย่งกรณีการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสตูร   

         ในปการศกึษา 2559  อาจารยประจําหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาสถติิ 

ประกอบดวย อาจารยวุฒิปริญญาเอก 1 คน วุฒิปริญญาโท 4 คน เปนผูชวยศาสตราจารย 2 คน 

และอาจารย 3 คน  
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 คณะกรรมการบริหารหลักสตูร พิจารณาเห็นวาความเสีย่งกรณีการเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการของอาจารยประจําหลักสตูรเปนความเสีย่งทีมี่ระดับความเสีย่งปานกลาง มีผลกระทบตอ

หลักสตูร และมีโอกาสที่จะเกิดในระดับปานกลาง  คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ไดดําเนินการ

แกไขปรับปรุงแผนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร ดังตาราง

แสดงป พ.ศ. ในการยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และใหกรรมการบริหารหลักสตูรตดิตาม

ผลใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 
     ตาราง แสดงป พ.ศ. ในการยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 
ป พ.ศ. ที่ย่ืนขอตําแหนงทางวิชาการ 

ผศ. รศ. ศ. 

ผศ.รวีวรรณ  2562  

ผศ.ชุติวรรณ  2562  

อ.กาญจนา 2561 2567  

อ.สุกัญญา 2561   

อ.อิทธิเทพ 2562   
 

การประเมินระบบ

การบริหารอาจารย

ประจําหลักสูตร ป

การศึกษา 2559 

สิ้นปการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีการประชุมรวมกันเพ่ือทําการ

วิเคราะหและประเมินระบบและผลการดําเนินงานการบริหารอาจารยประจําหลัก 

สตูร ของปการศึกษา 2559 มีรายละเอยีดดังน้ี 

จากการประเมินระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสตูร ปการศึกษา 2559 พบวาเปนไป

ตามแผนที่วางไวในดานภาระหนาที่ของอาจารยประจําหลักสตูรเน่ืองจากทกุทานปฏิบตัหินาที่

ตามที่ไดรับมอบหมายไดเปนอยางด ีและการเอ้ือเวลาใหอาจารยที่กําลงัศกึษาระดบัปริญญาเอกมี

เวลาทําวิทยานิพนธพบวามอีาจารยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 คน สวนการกําหนด

ตําแหนงทางวชิาการยงัไมมีอาจารยทานใดทําผลงานเพียงพอตอการเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ   

 ในสวนนักเรียนทุนที่จะไดรับอัตราบรรจุเมื่อสําเร็จการศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตรมีนักเรียน

ทุนปริญญาโท-เอก ที่กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอกทางดาน Operations Research  1 ทาน 

และสาขาสถิตมีินักเรียนทุนปริญญาโท-เอก 1 ทาน ที่จะเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกทางสถติิ

ตนปการศึกษา 2559 ยังไมมีมหาวิทยาลยัในประเทศสหรัฐอเมริกาตอบรับเขาศกึษาปริญญาเอก

ทางดานสถติ ิ

การปรับปรุงจาก

ผลการประเมิน

ระบบการบริหาร

อาจารยประจํา

หลักสูตร ป

การศึกษา 2559 

1. ในการประชุมหลักสูตร คร้ังที่ 5/60 วาระที่ 4.2 การประเมินและปรับปรุงระบบการ

บริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร ที่ประชุมมมีติวา สําหรับปการศึกษา 2560 ใหคง

ภาระหนาที่ใหกับอาจารยประจําหลักสตูรแตละทานตามเดมิ และเพ่ิมอาจารยประจําหลักสูตรที่

ไมเคยเปนอาจารยที่ปรึกษาวิชาการอีก 1 ทาน เปนกรรมการสอบสมัภาษณนสิติชั้นปที ่1 และ

เปนอาจารยทีป่รึกษาชั้นปที ่1 คูกบัประธานหลักสตูร  เพ่ือใหประธานหลักสตูรเปนพ่ีเลี้ยง

อาจารยประจําหลักสตูรทานนี ้ และประธานหลักสตูรตดิตามอาจารยประจําหลักสตูรแตละทาน
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ใหยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตามแผนที่วางไว 

2.ประธานหลักสูตรไดประสานกับนักเรียนทุนในการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ 

ขณะนี้นักเรียนทุนไดศึกษาตอทางดาน Data Analytic  1 ทาน ซึง่เปนสาขาทีกํ่าลังไดรับความ

นิยมและไมมีอาจารยในหลักสตูรจบสาขานี ้ทางหลักสูตรคาดวานักเรียนทุนทานน้ีจะเปนกําลัง

สําคญัในการเสริมสรางความแขง็แกรงของหลกัสตูรในอนาคต และสาขาวิชาเหมาะกับยคุไทย

แลนด 4.0 

3.ในสวนของการเปดรับอาจารยใหมไดเพ่ิมคุณสมบตัิการรับอาจารยใหมใหเหมาะสมกับ

บริบทของหลกัสตูรดานสถติแิละสถติิประยุกต (B.Sc.Stat_59_4.1_8 และ 

B.Sc.Stat_59_4.1_9) 

 

 

แผนผังที่ 7 ระบบการสงเสริม และพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 

ระบบ 

กลไก 

ระยะเวลา/ 

ผูรับผิดชอบ 

 

- เม.ย. 2558/ คณะ

วิทยาศาสตร 

 

- ตลอดปการศึกษา/  

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

- ปลายปการศึกษา/  

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

- ปลายปการศึกษา/ 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 
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- ระบบการสงเสรมิและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 

ระบบและกลไกการ

สงเสริมและพัฒนา

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสถติ ิมีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจํา

หลักสตูร ดังแผนผังที ่7 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร โดยมีรายละเอียด 

ดังน้ี  

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาสถติ ิประชุมรวมกับภาควิชา

คณิตศาสตร ในการจัดทําแผนงบประมาณเพื่อจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารยประจํา

หลักสตูร ทางดานวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ   

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร กําหนดใหอาจารยประจําหลักสตูรทกุคนตองไดรับการพัฒนา

ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยประจํา

หลักสตูรสรางสรรคงานทางวชิาการอยางตอเนื่อง  

เม่ือสิ้นปการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมรวมกันเพ่ือประเมินผลที่ไดจากการ

ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชพี และการนําผลที่ไดไปปรับใชในดานการเรียนการ

สอน และ/หรือ งานดานอื่นๆ  สรุปภาพรวม ปญหา อุปสรรค ที่เกดิขึ้น รวมทั้งพิจารณา

ขอเสนอแนะ เพ่ือนําไปปรับปรุงระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูรสําหรับป

การศึกษาตอไป 

การประเมินระบบ

การสงเสริมและ

พัฒนาอาจารย

ประจําหลักสูตร ป

การศึกษา 2558 

สิ้นปการศึกษา 2558  คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีการประชุมรวมกันเพ่ือทําการ

วิเคราะหและประเมินระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร ของปการศึกษา 2558 

โดยนําผลจากการตรวจประเมิน SAR 58 ทีผู่ประเมินไดใหขอเสนอแนะวาหลกัสตูรควรมีแนวทาง

ในการสงเสริมใหอาจารยทกุคนผลติผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ืองมาพิจารณาดวย  

 ผลการประเมินพบวาหลักสตูรมีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร จาก

การประเมินพบวาหลักสตูรมีการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ในป 2558 อาจารยประจําหลักสูตร

บางทานมีผลงานวิชาการ แตมีอาจารยบางทานกําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก บางทานรอ

ตีพิมพบทความวิจัย        

การปรับปรุงระบบ

การสงเสริมและ

พัฒนาอาจารย

ประจําหลักสูตร 

สําหรับปการศึกษา 

2559 

จากผลการวิเคราะหและประเมินระบบขางตน หลักสตูรทําการปรับปรุงระบบการสงเสริมและ

พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร สําหรับปการศึกษา 2559 โดยจัดทําแผนสงเสริมอาจารยประจํา

หลักสตูรในการสรางผลงานงานทางวิชาการและการขอทุนวิจัย โดยกําหนดใหอาจารยประจํา

หลักสตูรขอทุนวิจัยหรือตีพมิพผลงานทางวชิาการ อยางนอย 1 คร้ังใน 3 ป และเขยีนหนงัสอื/

ตําราทุกคน 

ผลการดําเนินงาน

การสงเสริมและ

พัฒนาอาจารย

ประจําหลักสูตร ป

การศึกษา 2559  

     ในปการศึกษา 2559 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสถติิ มีการดําเนินงานการ

สงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร ดงัน้ี 

1. หลักสตูรจัดสรรเงินงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ 2559 เพิ่มจาก 3,000 บาท 

เปน 8,000 บาท (ตออาจารย 1 ทาน) ในการพัฒนาทางดานวิชาการ และ/หรือวิชาชีพในประเทศ 

สวนการนําเสนอผลงานตางประเทศและตีพิมพงานวิจัยในวารสารตางประเทศอาจารยในหลักสตูร
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ไดขอเงินอดุหนุนงบประมาณเงินรายไดจากมหาวิทยาลยั 

2. อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาสถติิ ไดเขารวมการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ ดัง ตารางแสดง โครงการ/กิจกรรม ที่อาจารยประจําหลักสตูร เขารวมในป

การศึกษา 2559  

3. จัดทําแผนสงเสริมอาจารยประจําหลักสตูรในการสรางผลงานทางวิชาการและการขอทุน

วิจัย โดยกําหนดใหอาจารยประจําหลักสตูรขอทุนวิจัยหรือตพีิมพผลงานทางวิชาการ อยางนอย 1 

คร้ังใน 3 ป 

    ตาราง แสดงแผนการขอทุนวิจัยและตีพิมพผลงานทางวิชาการ 

 

แผนการขอทุนวิจัยและตีพิมพผลงานทางวิชาการ (ปปฏิทิน) 

ขอทุนวิจัย ตีพิมพผลงานทางวิชาการ 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 

ผศ.รวีวรรณ            

ผศ.ชุติวรรณ       

อ.กาญจนา       

อ.สุกัญญา       

อ.อิทธิเทพ       

         หมายถึงไดรับทุน , มีการตีพิมพผลงานทางวิชาการ 

                หมายถึงแผนการขอทุน , ตีพิมพผลงานทางวิชาการ 

ผลที่ไดจากการ

ปรับปรุงระบบการ

สงเสริมและพัฒนา

อาจารยประจํา

หลักสูตร ปการศึกษา 

2559 

 หลักสตูรไดตดิตามผลจากการจัดทําแผนสงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรในการสรางผลงาน

งานทางวิชาการและการขอทุนวิจัย โดยกําหนดใหอาจารยประจําหลักสตูรขอทุนวิจัยหรือตพิีมพ

ผลงานทางวชิาการ อยางนอย 1 คร้ังใน 3 ป พบวา  

   (1) ผศ.รวีวรรณ และ อาจารยกาญจนา ไดรับการอนุมัติทนุวิจัยในวันที่ 1 เมษายน 2559 

(B.Sc.Stat_59_4.1_11) และวางแผนที่จะนํางานวิจัยที่เสร็จสมบูรณตีพิมพในป พ.ศ.2560  

   (2) ผศ.รวีวรรณ และ อาจารยสุกัญญา มีบทความวิจัยฉบบัสมบูรณทีต่ีพิมพในวารสารที่

ปรากฎในฐานขอมูล Scorpus โดยไดรับเงินสนับสนุนการตพิีมพผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลยั 

   (3) อาจารยกาญจนา และ อาจารยอิทธิเทพ มีบทความวจัิยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสาร

ที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI กลุม 1 โดยไดรับเงินสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยจากคณะ

วิทยาศาสตร 

  (4) อาจารยสุกญัญา สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 

  (5) อาจารยอิทธิเทพ ผานการสอบปกปองวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก อยูในระหวางการ

รอตอบรับตพิีมพผลงานวิทยานิพนธ 

การประเมินระบบ

การสงเสริมและ

พัฒนาอาจารย

ประจําหลักสูตร ป

สิ้นปการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีการประชุมรวมกันเพ่ือทําการวิเคราะห

และประเมินระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร ของปการศกึษา 2559 พบวา

อาจารยประจําหลักสตูร มีการพัฒนาตามแผนที่วางไวไมครบทุกคน แตมีการพัฒนาในทางทีด่ขีึ้น  

มีรายละเอียดดงัน้ี 



 หนา 54 

การศึกษา 2559 1. งบประมาณในการพัฒนาอาจารยที่หลักสตูรจัดสรรให 8,000 บาท ตอคน เพียงพอที่จะ

เขารวมการประชุมทางวิชาการในประเทศ  

2. การจัดทําแผนสงเสริมอาจารยประจําหลักสตูรในการสรางผลงานทางวิชาการและการขอ

ทุนวิจัย โดยกําหนดใหอาจารยประจําหลักสตูรขอทุนวิจัยหรือตีพิมพผลงานทางวิชาการ อยางนอย 

1 คร้ังใน 3 ป ประสบผลสําเร็จ เน่ืองจากอาจารยประจําหลักสตูรทุกทาน ไดผลักดันตนเองให

ดําเนินการตามแผนที่ไดวางไวตอนตนปการศกึษาคือมีการตพิีมพงานวิจัยในระดับนานาชาติ และ

ในระดับชาติ จํานวน 4 คน  

3. มีอาจารยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโดยใชเวลาราชการบางสวนทีห่ลกัสตูรจัด

ตารางสอนเอื้อใหในการทําวิทยานิพนธและสอบปกปองวิทยานิพนธ  

    หลักสตูรเห็นวาการจัดทําและการดําเนินการตามแผนน้ีเปนแนวทางทีเ่หมาะสมที่จะทําให

อาจารยประจําหลักสตูรสรางสรรคผลการทางวิชาการอยางตอเน่ือง และนําไปสูการขอกําหนด

ตําแหนงทางวชิาการตอไป  

 

ตาราง แสดง โครงการ/กจิกรรม ทีอ่าจารยประจําหลกัสูตร เขารวมในปการศึกษา 2559  

ลําดับที ่
ช่ือโครงการ/ประชุม /อบรม/สัมมนา/

กิจกรรม 
วัน-เดือน-ป และ สถานที่ ทีจ่ัด รหัสเอกสาร 

อ.กาญจนา พานิชการ  

1 การเลือกใชเกณฑ AUN-QA ในการพัฒนา

หลักสูตรสูความเปนเลศิ 

20 ตลุาคม 2559 

อาคารวิจัยและการศึกษาตอเน่ือง 

B.Sc.Stat_59_4.1_12 

2  โครงการพัฒนาหลักสตูรตามบริบท มศว ป

การศึกษา 2559 

16 พฤศจิกายน 2559 

คณะวิทยาศาสตร  มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_13 

3 โครงการจัดการความรูและสรางเสริม

บรรยากาศวิจัย เร่ือง “การวิจัยในชั้นเรียน” 

25 พ.ย. 2559 

คณะวิทยาศาสตร มศว 

 

B.Sc.Stat_59_4.1_14 

4 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่1 

26 เม.ย. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_16 

5 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่2 

13 มิย. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_17 

ผศ.ชุติวรรณ เพ็ญเพียร 

1 การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด 28 มีนาคม 2560 B.Sc.Stat_59_4.1_18 
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ลําดับที ่
ช่ือโครงการ/ประชุม /อบรม/สัมมนา/

กิจกรรม 
วัน-เดือน-ป และ สถานที่ ทีจ่ัด รหัสเอกสาร 

คณะวิทยาศาสตร มศว 

2 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่1 

26 เม.ย. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_16 

3 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่2 

13 มิย. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_17 

อ.สกุัญญา อินทรภกัด์ิ 

1 Simple Guide to Writing a Journal 

Article โดยสํานักพิมพ SAGE 

2 ส.ค. 2559 

สํานักหอสมุด มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_19 

2 งานมหกรรมวิจัยแหงชาต ิ2559 (Thailand 

Research Expo 2016) 

17 - 21 ส.ค. 2559 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ (วช.) 

B.Sc.Stat_59_4.1_20 

3 การตีพิมพผลงานลงวารสารนานาชาตแิละ

การพิจารณาวารสารทีมีคุณภาพ โดยบริษัท 

Thomson Reuters 

24 ส.ค. 2559 

สํานักหอสมุด มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_21 

4 เนคเทค ๓ ทศวรรษ พัฒนาไทย งานวิจัยใชได

จริง 

12 ก.ย. 2559 

NECTEC 

B.Sc.Stat_59_4.1_22 

5 พลังการเปลีย่นแปลงสูการพัฒนาการศกึษา

ไทย 

14 ก.ย. 2559 

คณะศึกษาศาสตร มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_23 

6 โครงการจัดการความรูและสรางเสริม

บรรยากาศวิจัย เร่ือง “การวิจัยในชั้นเรียน” 

25 พ.ย. 2559 

คณะวิทยาศาสตร มศว 

 

B.Sc.Stat_59_4.1_14 

 

7 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่1 

26 เม.ย. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_16 

8 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที ่21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่2 

13 มิย. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_17 

อ.อทิธิเทพ นวาระสุจิตร 

1 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่1 

26 เมษายน. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_16 
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ลําดับที ่
ช่ือโครงการ/ประชุม /อบรม/สัมมนา/

กิจกรรม 
วัน-เดือน-ป และ สถานที่ ทีจ่ัด รหัสเอกสาร 

คณะวิทยาศาสตร 

2 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่2 

13 มิถุนายน 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_17 

ผศ.รววีรรณ งามสันติกลุ 

1 การเลือกใชเกณฑ AUN-QA ในการพัฒนา

หลักสูตรสูความเปนเลศิ 

20 ตลุาคม 2559 

อาคารวิจัยและการศึกษาตอเน่ือง 

B.Sc.Stat_59_4.1_12 

2  โครงการพัฒนาหลักสตูรตามบริบท มศว ป

การศึกษา 2559 

16 พฤศจิกายน 59 

คณะวิทยาศาสตร  มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_13 

3 โครงการจัดการความรู เร่ือง Lean การลด

ความสญูเสยีทีเ่กิดจากขอผดิพลาดในการ

ทํางาน 

23 พฤศจิกายน 59 

คณะวิทยาศาสตร  มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_24 

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ : การพัฒนา

แผนกลยทุธจากผลการวิเคราะห SWOT 

Analysis  

คณะวิทยาศาสตร  

15 กุมภาพันธ2560 

คณะวิทยาศาสตร  มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_25 

5 อบรมเชิงปฏบิัติการสําหรับการเตรียม ความ

พรอมสูเกณฑคุณภาพการศึกษาเพือ่การ

ดําเนินงานทีเ่ปนเลศิ (EdPEx) 

13 มีนาคม2560 

คณะวิทยาศาสตร  มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_15 

6 พฤติกรรมบนโลกออนไลนและพ.ร.บ.

คอมพิวเตอร 2559 

27 มีนาคม2560 

ภาควชิาวิทยาการคอมพิวเตอร 

คณะวิทยาศาสตร  มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_26 

 

7 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่1 

26 เม.ย. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_16 

8 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559คร้ังที่ 2 

13 มิ.ย. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_17 
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การปฐมนิเทศอาจารยใหม (หมายถึง อาจารยที่ไดรับการแตงต้ังเปนอาจารยประจําหลักสูตร ปการศึกษา 2559) 

 ในปการศึกษา 2559 ไมมีอาจารยใหม  

การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน  มี       ไมมี            

     (หลักสตูรจะแตงตัง้อาจารยอทิธิเทพ นวาระสุจิตรเปนอาจารยที่ปรึกษานิสติสถติชิั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2560 จึงมี

การแนะนําดานการจัดการเรียนการสอนใหเขาใจกอนปฏิบตัิหนาที)่ 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Stat_59_4.1_1 แผนกรอบอตัรากําลงัของภาควิชา (แผน 15 ป  2551 – 2565) 

B.Sc.Stat_59_4.1_2 ประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองรับสมัครคดัเลอืกบคุคลเพ่ือจางเปน

พนักงานงานมหาวิทยาลยั ตําแหนงอาจารย เลขประจําตําแหนง (1) 7-4535 

สังกดัภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

B.Sc.Stat_59_4.1_3 ประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองรับสมัครคดัเลอืกบคุคลเพ่ือจางเปน

พนักงานงานมหาวิทยาลยั ตําแหนงอาจารย เลขประจําตําแหนง (1) 7-4535 

สังกดัภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

B.Sc.Stat_59_4.1_4 ประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองรับสมัครคดัเลอืกบคุคลเพ่ือจางเปน

พนักงานงานมหาวิทยาลยั ตําแหนงอาจารย เลขประจําตําแหนง (1) 7-0246 

สังกดัภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

B.Sc.Stat_59_4.1_5 ประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองรับสมัครคดัเลอืกบคุคลเพ่ือจางเปน

พนักงานงานมหาวิทยาลยั ตําแหนงอาจารย เลขประจําตําแหนง (1) 7-0246 

สังกดัภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

B.Sc.Stat_59_4.1_6 คําสัง่แตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูร 

B.Sc.Stat_59_4.1_7 บันทึกขอความ เร่ือง แจงมติทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลยั วันที่ 23 ธันวาคม 2558 

และ บันทึกขอความ เร่ืองขอสง สมอ.08 หลักสตูรระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศกึษา วันที ่19 ม.ค.2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_8 ประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองรับสมัครคดัเลอืกบคุคลเพ่ือจางเปน

พนักงานงานมหาวิทยาลยั ตําแหนงอาจารย เลขประจําตําแหนง (1) 7-4535 

สังกดัภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

B.Sc.Stat_59_4.1_9 ประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองรับสมัครคดัเลอืกบคุคลเพ่ือจางเปน

พนักงานงานมหาวิทยาลยั ตําแหนงอาจารย เลขประจําตําแหนง (1) 7-4535 

สังกดัภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

B.Sc.Stat_59_4.1_10 แผนการจัดการความเสีย่งดานการบริหารอาจารยประจําหลักสตูร ปการศึกษา 

2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_11 บันทึกขอความ เร่ืองผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนเงินรายไดคณะ
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

วิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2559 คร้ังที ่2 

B.Sc.Stat_59_4.1_12 การเลือกใชเกณฑ AUN-QA ในการพัฒนาหลักสูตรสูความเปนเลิศ วันที่ 20 

ตลุาคม 2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_13 โครงการพัฒนาหลักสตูรตามบริบท มศว ปการศึกษา 2559 วันที่ 16 พฤศจิกายน 

2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_14 โครงการจัดการความรูและสรางเสริมบรรยากาศวิจัย เร่ือง “การวิจัยในชั้นเรียน”

วันที ่25 พ.ย. 2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_15 อบรมเชิงปฏบิตัิการสําหรับการเตรียม ความพรอมสูเกณฑคณุภาพการศึกษาเพ่ือ

การดําเนินงานที่เปนเลศิ (EdPEx) วันที่ 13 มีนาคม2560 

B.Sc.Stat_59_4.1_16 โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสติสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 

คร้ังที ่1 วันที ่26 เม.ย. 2560 

B.Sc.Stat_59_4.1_17 โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสติสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 

คร้ังที ่2 วันที่ 13 มิย. 2560   

B.Sc.Stat_59_4.1_18 การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด วันที ่28 มีนาคม 2560 

B.Sc.Stat_59_4.1_19 Simple Guide to Writing a Journal Article โดยสํานักพิมพ SAGE  วันที่ 2 

ส.ค. 2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_20 งานมหกรรมวิจัยแหงชาต ิ2559 (Thailand Research Expo 2016) วันที่ 17 - 

21 ส.ค. 2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_21 การตีพิมพผลงานลงวารสารนานาชาตแิละการพิจารณาวารสารทีมีคุณภาพ โดย

บริษัท Thomson Reuters วันที่ 24 ส.ค. 2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_22 เนคเทค ๓ ทศวรรษ พัฒนาไทย งานวิจัยใชไดจริง วันที่ 12 ก.ย. 2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_23 พลังการเปลี่ยนแปลงสูการพัฒนาการศกึษาไทย  วันที่ 14 ก.ย. 2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_24 โครงการจัดการความรู เร่ือง Lean การลดความสูญเสยีที่เกิดจากขอผดิพลาดใน

การทํางาน วันที ่23 พฤศจิกายน 59 

B.Sc.Stat_59_4.1_25 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ : การพัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห 

SWOT Analysis คณะวิทยาศาสตร วันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 

B.Sc.Stat_59_4.1_26 พฤติกรรมบนโลกออนไลนและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร 2559 วันที่ 27 มีนาคม2560 
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คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร (ตัวบงช้ีที่ 4.2) 

ประเด็นที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รายการขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินการ 

จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรที่มีวุฒปิริญญาเอก 1 คน  

จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 

รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก  รอยละ 20 

เทยีบคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 5 คะแนน 

ประเด็นที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

รายการขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินการ 

จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 2 คน 

จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการ รอยละ 40 

เทยีบคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 3.33 คะแนน 
 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินการ 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทีต่ีพิมพหรือเผยแพร 1.8 

จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 

รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสตูรทั้งหมด 

รอยละ 36 

เทยีบคะแนน 5 คะแนน = รอยละ 20 ขึ้นไป 5 คะแนน 
 

 

 

ลําดับ 

 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ผลงานที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร/งานสรางสรรค 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอางอิง) 

คาถวง

น้ําหนัก 

1 

 

อ.สุกญัญา อินทรภักดิ์ 

และ 

ผศ.รวีวรรณ งามสันติกลุ 

Intarapak, S., Ngamsuntikul, R., Model to Predict the 

Decision in Choosing Career of Science Graduates in 

Thailand, International Journal of Applied Bussiness 

and Economic Research. Volume 14, Issue No. 5, pp 

2857 – 2864, 2016.  (B.Sc.Stat_59_4.2_4 ) 

1.0 



 หนา 60 

ลําดับ 

 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ผลงานที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร/งานสรางสรรค 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอางอิง) 

คาถวง

น้ําหนัก 

2 

 

อ.กาญจนา  พานชิการ 

และ 

อ. อิทธิเทพ นวาระสุจิตร 

กาญจนา พานิชการ สิริภัค อนุรักษพุฒิ และอิทธิเทพ นวาระ

สุจิตร. ปจจัยทีมี่ความสําคัญตอการตดัสินใจเลือกที่ทํางาน

ของนิสติ/นักศึกษา สาขาวิชาสถติิ ชั้นปที่ 4, วารสารหนวย

วิจัยวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู, 

ปที่ 7 ฉบบัที ่1, หนา 115 – 123, 2559.  

(B.Sc.Stat_59_4.2_5) 

0.8 

ผลรวมคาถวงน้ําหนัก 1.8 

คิดเปนรอยละ 36 
 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Stat_59_4.2_1 รายชื่ออาจารยประจําหลักสตูรใน มคอ. 2 ฉบบัที ่สกอ. ประทับตรารับทราบ   

B.Sc.Stat_59_4.2_2 คําสัง่แตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูร  

B.Sc.Stat_59_4.2_3 บันทึกขอความ เร่ือง แจงมติทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลยั วันที่ 23 ธันวาคม 2558 และ 

บันทึกขอความ เร่ืองขอสง สมอ.08 หลักสตูรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑติศึกษา 

วันที่ 19 ม.ค.2559  

B.Sc.Stat_59_4.2_4 Intarapak, S., Ngamsuntikul, R., Model to Predict the Decision in Choosing 

Career of Science  Graduates in Thailand, International Journal of 

Applied Bussiness and Economic Research. Volume 14, Issue No. 5, pp 

2857 – 2864, 2016.   

(B.Sc.Stat_59_4.2_5) กาญจนา พานิชการ สิริภัค อนุรักษพุฒิ และอิทธิเทพ นวาระสุจิตร. ปจจัยที่มี

ความสําคญัตอการตดัสินใจเลอืกทีท่ํางานของนสิติ/นักศึกษา สาขาวิชาสถิต ิชั้นปที่ 4, 

วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู, ปที่ 7 ฉบับ

ที่ 1, หนา 115 – 123, 2559. 
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ผลที่เกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร (ตัวบงช้ีที่ 4.3)     

ตัวบงช้ียอย 
ปการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2557 2558 2559 

การคงอยูของอาจารยประจําหลักสตูร    100% 100% 100%  

4 ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสตูร 

(B.Sc.Stat_59_4.3_1 B.Sc.Stat_59_4.3_2 และ 

B.Sc.Stat_59_4.3_3) 

4.54 4.68 4.70 

*การรายงานแนวโนมผลการดําเนินงานตองรายงาน  ≥ 3 ชุดขอมูล 

 

          1. ตั้งแตปการศึกษา 2557 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถติิมีอาจารยประจําหลักสตูรครบ 5 คน

ตลอดเวลา และทําแผนอัตรากําลังเพ่ือแสดงการคงอยูและเกษยีณอายเุปนประจําเพ่ือรายงานภาควิชาคณะและ

มหาวิทยาลยัทุกป พรอมทั้งทําเร่ืองขออัตรากําลงักอนอาจารยเกษยีณอายุทุกชวงเวลา 

          2. ผลการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสตูรและอาจารยผูสอนเก่ียวกับการบริหารหลักสตูร 

จากคะแนนเต็ม 5 ตัง้แตป 2557 พบวามีคาเฉลีย่ระดับความพึงพอใจสงูขึ้นทุกป จากการติดตามการจบการศึกษาของ

อาจารยประจําหลักสตูรที่กําลงัศึกษาตอระดับปริญญาเอกพบวาจบการศึกษา 1 คน 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

B.Sc.Stat_59_4.3_1 ผลสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสตูร และอาจารยผูสอนบน 

e-survey ปการศึกษา 2557  

B.Sc.Stat_59_4.3_2 ผลสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสตูร และอาจารยผูสอนบน 

e-survey ปการศึกษา 2558  

B.Sc.Stat_59_4.3_3 ผลสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสตูร และอาจารยผูสอนบน 

e-survey ปการศึกษา 2559  
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หมวดท่ี 4 

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

(การบริหารหลักสูตร) 

 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบงช้ีที่ 5.1) 

          ในปการศึกษา 2559 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติิ ยังคงใชหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาสถติฉิบบัปรับปรุง 2554  และมีการดําเนินงานปรับปรุงหลักสตูรควบคูไปดวย  ในการนําเสนอตัวบงชี้นี ้

หลักสูตรขอนําเสนอผลการดําเนินงานโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ ผลการดําเนินงานของหลักสตูร  ฉบับปรับปรุง 

2554 และผลการดําเนินงานการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสตูร ฉบบัปรับปรุง 2560   

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปรบัปรงุ 2554 

- การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  

ระบบและกลไกการ

ออกแบบหลักสูตร

และสาระรายวิชา-

ในหลักสูตร  ฉบับ

ปรับปรุง 2554 

       หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิต ิไดมีการออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวิชา

ในหลักสตูร  ฉบับปรับปรุง 2554 ใหสอดคลองกับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ 

มาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 (B.Sc.Stat_59_5.1_1) ประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เร่ืองแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลกัสตูรระดับอดุมศึกษา พ.ศ.2548 

(B.Sc.Stat_59_5.1_2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการอดุมศึกษา 

(B.Sc.Stat_59_5.1_3) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พ.ศ. 2554 (มคอ. 1) (B.Sc.Stat_59_5.1_4) ตามกระบวนการ

ดังน้ี 

   1. ออกแบบโครงสรางหลักสตูรใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

แหงชาต ิ(TQF) สอดคลองกับมาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหง

ประเทศไทย และนโยบายการศกึษาชาต ิความตองการของชุมชนและสังคม รวมทั้งอัตลักษณ 

ของบัณฑติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

   2. ออกแบบสาระรายวิชาในหลักสตูรในแตละหมวดวชิาใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ (TQF) สอดคลองกับมาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยแีหงประเทศไทย และนโยบายการศกึษาชาต ิความตองการของชุมชนและสังคม 

รวมทั้งอัตลักษณของบัณฑติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

   3. การออกแบบหลักสตูรและสาระรายวิชาในหลักสูตร มีกลไกการดําเนินงานตามระบบ 

การเปดและปรับปรุงหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยในขั้นตอนแรกมีการ

แตงตัง้อาจารยประจําหลักสตูร เพ่ือดําเนินการออกแบบหลกัสตูร ปรับปรุงหลักสตูรและสาระ

รายวิชาในหลักสตูรตามกระบวนการที่วางไวในขอ 1–2  รวมกับภาควชิาคณิตศาสตร ฝาย

วิชาการของคณะวิทยาศาสตร และคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลยั ทีบ่ริการรายวิชาสอนใหกบั
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นิสติหลักสตูรสถติ ิในขั้นตอนทีเ่หลือจนถงึสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบการให

ความเห็นชอบหลกัสตูรน้ีเม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 เปนไปตามระบบและกลไกการ

ดําเนินงานตามระบบการเปดและปรับปรุงหลักสตูรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

การดําเนินงานในป

การศึกษา 2559 

ของหลักสูตร  

ฉบับปรับปรุง 

2554 

         สิ้นปการศกึษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการจัดประชุมเพือ่ประเมินผลการ

ดําเนินงานในปการศึกษา 2558 ของหลักสตูร  ฉบับปรับปรุง 2554 และนําผลการประเมินที่

ไดมาทําการปรับปรุงการการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกบัผลการเรียนรูของนิสติที่

คาดหวังตาม มคอ. 2 การเปดรายวิชาเลือกที่ทันสมัยสอดคลองกบัความตองการของนิสติและ

ตลาดแรงงาน และการจัดอาจารยผูสอนใหเหมาะสมกับแตละรายวิชา  การดําเนินงานในป

การศึกษา 2559 ของหลักสตูร  ฉบับปรับปรุง 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 

    1. ในการนําหลักสตูรตาม มคอ. 2 มาใชกอนเปดภาคการศึกษาในปการศึกษา 2559 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพรอมการเปดรายวชิาตาม

แผนการเรียน มีการสอบถามความถนัดและความสมัครใจในการสอนรายวิชาของอาจารย

ผูสอนในหลกัสตูรเพ่ือการจัดอาจารยผูสอนที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมในแตละรายวิชา สําหรับ

รายวิชาในหมวดอ่ืน ๆ ทางสาขาไดสงแผนการเรียนไปยังภาควิชา  และคณะ  เพื่อประสาน 

 งานกับผูรับผิดชอบรายวิชาอ่ืน ๆ จัดวัน เวลาเรียนและอาจารยผูสอนทีเ่หมาะสมให (การ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คร้ังที่  7/2559) 

    2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ควบคุม กํากับตดิตามใหอาจารยผูสอนจัดสง มคอ. 3  

และ มคอ. 4  กอนเปดภาคการศึกษา 30 วัน โดยตรวจสอบรายวิชาบนเว็บไซตของภาควิชา

และมหาวิทยาลยัวามีวิธีการประเมินตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กําหนดในรายวิชาและหลักสตูร

หรือไม (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คร้ังที ่ 9/2559 และ คร้ังที ่14/2559) 

3. ระหวางเปดภาคการศึกษาประธานหลักสตูร และ/หรืออาจารยที่ปรึกษาจะถามปญหาการ

เรียนการสอนกับนิสติแตละชั้นปวามีการจัดการเรียนสอนอยางไรตรงกับแผนการสอนหรือผล

การเรียนรูที่คาดหวังหรือไม (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คร้ังที ่ 14/2559 

และ คร้ังที ่3/2560) 

4. กอนสอบปลายภาคคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูโดย

นิสติเองและหลงัจากสอบปลายภาคจะมีประชุมเพ่ือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู 

(การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คร้ังที ่ 1/2560 และ คร้ังที ่6/2560) 

 5. หลงัสอบปลายภาคภายใน 30 วัน มีการจัดทํา มคอ. 5 และ มคอ. 6 เพ่ือรายงานผลการ

ประเมินการสอน และผลการเรียนรูในแตละรายวิชา (การประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร  คร้ังที่  1/2560 และ คร้ังที ่6/2560) 

 6. หลงัสอบไลภายใน 60 วัน มีการจัดทํา มคอ. 7 เพ่ือประเมินผลการเรียนการสอนวา

สอดคลองกบัหลักสูตรทีก่ําหนดไวหรือไม (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คร้ังที ่

6/2560) 

  7.  มีการจัดประชุมเพือ่พุดคยุปญหาการสอน การทําโครงงานของนิสติ การแกปญหานิสติที่
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ไมเรียนตามแผนการเรียน (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คร้ังที ่ 1/2560 และ 

คร้ังที ่6/2560) การรับนิสติในปการศึกษา 2559 (รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิคร้ังที ่10/2559) การพิจารณา มคอ. 3 – มคอ. 7 

รวมกัน  และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู  

 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ัน ๆ 

 เน่ืองจากในปการศึกษา 2559  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิต ิยังคงใชหลกัสตูร  ฉบบัปรับปรุง 

2554  หลักสตูรจึงมุงเนนการปรับปรุงกระบวนการไปที่การเปดรายวิชาตาง ๆ ที่ทันสมัยตรงตามความตองการของ

นิสติ และตลาดแรงงาน รวมทั้งการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีความทันสมยั โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนิสติ

ไดมีการฝกทักษะสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที ่21    

   การประเมินและการปรับปรุงกระบวนการการปรับปรุงหลกัสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาใน  

   ศาสตรสาขาน้ัน ๆ (ประเมินกระบวนการป 2558 และ ปรับปรุงกระบวนการสําหรับป 2559) 

การประเมิน

กระบวนการปรับ 

ปรุงหลักสูตรให

ทันสมัยของป

การศึกษา 2558 

       สิ้นปการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีการประชุมรวมกันเพ่ือทําการ

วิเคราะหและประเมินกระบวนการการปรับปรุงหลักสตูรใหทันสมัย  มีรายละเอยีดดังน้ี 

     หลักสตูร  มีการเปดรายวิชาเลือกตามความตองการของนิสติ ทันสมัย และเปนทีต่องการ

ของตลาดแรงงาน เชน รายวิชาโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ (ST455) โดยนิสิตชั้นปที ่4 

สามารถเลือกเรียนไดในภาคการศกึษาที่ 2/2558  หลักสตูรไดทําการพดูคยุ สอบถาม และ

สํารวจความคดิเห็นของนิสิต ศิษยเกา และผูใชบัณฑติ พบวา วิชาน้ีมปีระโยชนอยางมากตอ

การฝกงานและการทํางานจริงในหนวยงานของรัฐและเอกชน 

      หลักสูตร  วิเคราะหแลวเห็นวาควรเปดรายวิชาน้ีในทุกปการศึกษาและควรใหนิสติชั้นปที ่

3 สามารถเลือกเรียนวชิานี้ไดกอนออกฝกงาน 

การปรับปรุง

กระบวนการการ

ปรับปรุงหลักสูตร

ใหทนัสมัยสําหรับป

การศึกษา 2559 

       จากผลการวิเคราะหและประเมินขางตน หลักสตูร  ทําการปรับปรุงกระบวนการการ

ปรับปรุงหลักสตูรใหทันสมยั สําหรับปการศึกษา 2559 ดงัน้ี 

     หลักสตูร  ไดเปดรายวิชาโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ (ST455) ตามความตองการขอนิสติ 

ความทันสมยั และเปนทีต่องการของตลาดแรงงาน โดยใหนิสติชั้นปที ่3 และ ชั้นปที่ 4 เลือก

เรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2559 เพ่ือเตรียมความพรอมกอนการฝกงาน และการทํางานจริง 

และมีการเพ่ิมโจทยปญหาที่เปนปญหาจริงในหนวยงานเพ่ือใหนิสติไดฝกคดิทักษะ คดิวิเคราะห 

และแกปญหา   
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   ระบบและกลไก และการดําเนินงานการปรบัปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตร 

   สาขาน้ัน ๆ   

ระบบและกลไกการ

ปรับปรุงหลักสูตร

ใหทนัสมัยในป

การศึกษา 2559 

       หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิต ิฉบบัปรับปรุง 2554 มีการออกแบบ

หลักสตูรใหสามารถปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาสถติติาม

กระบวนการดังน้ี 

   1. ออกแบบโครงสรางหลักสตูร โดยวางโครงสรางเปนหมวดวิชาทีเ่นนนิสติเปนศูนยกลาง

และสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที ่21  ในแตละหมวดวิชากําหนดรายวิชาที่มีหนวยกิต 

รวมไมนอยกวาหนวยกิตรวมในแตละหมวดวิชา เพ่ือใหนิสติสามารถเลือกเรียนใหสอดคลองกับ

ความทันสมยัตามความกาวหนาในศาสตรสถติ ิหรือตามความถนัดของตนเอง  

   2. ออกแบบวิชาเฉพาะดานบางวิชาทีม่ีคําอธิบายรายวิชาแบบเปดกวาง เพื่อเปนการ

ปรับปรุงหลักสตูรใหทันสมยัตามความกาวหนาในศาสตรสถติิไดทันทวงที อาทิเชน รายวิชา

สัมมนาเกีย่วกับวิชาสถติ ิโครงงานสถติิ และการศึกษารายบคุคลในวิชาสถติ ิ

   3. การปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสตูร  มีกลไกการดําเนินงานผานการประชุคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูร เพ่ือดําเนินการออกแบบปรับปรุงหลักสตูร และสาระรายวิชาใน

หลักสตูร ตามกระบวนการที่วางไวในขอ 1–2   อาทเิชน การกําหนดรายวิชาชีวสถติิเปนวิชา

บังคับเรียนเพ่ือการจัดการเรียนรูในเน้ือหาเชิงสหวิทยาการ โดยการสงเสริมความเขาใจใน

เน้ือหาวิชาสถติิที่เปนแกนหลกั และสอดแทรกทักษะความรูดานสขุภาพแหงศตวรรษที่ 21 และ

เรียนวิชาคณิตศาสตรที่เปนวิชาบังคับโดยใชโปรแกรม CaR และ Euler ชวยการคํานวณและ

สรางกราฟเพ่ือใหนิสติมีความเขาใจคณิตศาสตรเพ่ิมมากขึ้น นอกจากน้ีนิสติยังสามารถเสนอ

รายวิชาเลือกทีต่องการเรียนผานอาจารยที่ปรึกษา 

การดําเนินงานการ

ปรับปรุงหลักสูตร

ใหทนัสมัยในป

การศึกษา 2559  

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิมีการประชุมเพ่ือ  

   1. พิจารณาเปดวชิาเลือกตามความตองการของนิสิต และมีการเปดรายวิชาโปรแกรม

ประยุกตทางธุรกิจ (ST455) ใหนิสติชั้นปที่ 3 เลอืกเรียนได ตามผลการปรับปรุงกระบวนการ

การปรับปรุงหลักสตูรใหทันสมยัขางตน  (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คร้ังที ่

7/2559)  

   2. พิจารณาหัวขอสัมมนาและโครงงาน (B.Sc.Stat_59_5.1_5) ที่พัฒนานิสิตใหเปนผูเรียนรู

ดวยตนเองโดยมีอาจารยใหคําปรึกษา อาจารยประจําหลักสตูรมีการพิจารณาหัวขอภายใต

กรอบการพัฒนาทกัษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศและทักษะอาชีพใน

ดานตาง ๆ 

การประเมิน

กระบวนการปรับ 

ปรุงหลักสูตรให

ทันสมัยของป

การศึกษา 2559 

       ในการประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสตูรใหทันสมัยของปการศึกษา 2559 หลักสตูร 

ไดเปดรายวิชาโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ (ST455) ใหนิสติชั้นปที ่3 เลือกเรียนได โดย

หลักสตูร  กําหนดเปาหมายไววา นิสิตรอยละ 70 ของนิสติชั้นปที ่3 ที่ลงทะเบยีนเรียนรายวิชา

โปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ (ST455) ไดใชความรูจากการเรียนวิชาน้ีในการฝกงาน 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตร   ประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการ  และหาแนวทางใน
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การปรับปรุงกระบวนการ  ใหดยีิง่ขึ้น ผลการประเมินพบวา ในภาคการศึกษา 2/2559 มีนิสติ

ชั้นปที ่3 ลงทะเบยีนเรียนวิชาโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ (ST455) 17 คน (จากนิสติชั้นปที่ 3 

19 คน) และจากการสํารวจอยางไมเปนทางการพบวามีนสิติชั้นปที ่3 จํานวน 14 คน (คดิเปน

รอยละ 82.4 ของนิสติชั้นปที ่3 ทีล่งทะเบยีนเรียนวิชานี)้ ไดนําความรูที่ไดจากการเรียนวิชาน้ี

ไปใชในการฝกงาน ซ่ึงบรรลเุปาหมายตามทีห่ลักสตูร  ตั้งไว  

       จากการประเมินขางตนคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  เห็นควรเปดรายวิชาน้ีใหนิสิตชั้น

ปที่ 3 เลือกเรียนได ในปการศึกษาถดัไป และ เน่ืองจากหลกัสตูร  ใหความสําคญักับผลการ

เรียนรู การเรียนรูในศตวรรษที ่21 ของนิสติ และความทันสมัย คณะกรรมการบริหาร 

หลักสตูร  วิเคราะหแลวเห็นควรใหมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และรายละเอยีดใน 

มคอ.3 และ มคอ.4 แตละรายวิชาทุกภาคการศกึษา โดยใหสอดคลองกับผลการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ของนิสติ และทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวชิาสถติิใน 
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แผนผังที่ 8 ระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  ฉบับปรับปรุง 2554 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผูรับผิดชอบ 

 

- ปการศึกษา 2553/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

- ปการศึกษา 2553 – 

2554/ อาจารยประจํา

หลักสูตร 

- ปการศึกษา 2553 –

2554/ อาจารยประจํา

หลักสูตร 

- ปการศึกษา 2554/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

- ปการศึกษา 2555/ 

มหาวิทยาลัย 

- ทุกปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

- ปลายภาคเรียน/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- ปลายภาคเรียน/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

- ปลายปการศึกษา/  

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- ปการศึกษา 2558/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปรบัปรงุ 2560 

          หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิไดดําเนินงานปรับปรุงหลกัสตูรมาตั้งแตปการศึกษา 2558 ซ่ึง

หลักสูตร  ฉบบัปรับปรุง 2560 ยงัคงยดึแนวทาง ระบบและกลไกการออกแบบหลักสตูรเชนเดยีวกบัหลักสตูร  ฉบับ

ปรับปรุง 2554 โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือผลติบัณฑติทีมี่ความรอบรูในวิชาการดานสถติิ วิจัย และคอมพิวเตอร สามารถ

นําองคความรูมาประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ (สมรรถนะของหลกัสตูร)  เนนการ

เรียนรูในศตวรรษที ่21 และการใหผูเรียนเปนศูนยกลาง  

          นอกจากน้ีเพ่ือใหหลักสตูรมองเห็นถึงเปาหมาย ขอบขาย สาระและลําดบัการเรียนรู ความตอเนื่อง สอดคลอง

เชื่อมโยงกันของรายวชิาทีต่องเรียนในแตละชั้นป และการบรูณาการของแตละรายวิชาอยางชดัเจน รวมถึงการ

กําหนดการกระจายมาตรฐานการเรียนรูของหลักสตูรสูรายวิชาในทักษะดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู  ดาน

ทักษะทางปญญา ดานทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ และดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดอยางถูกตองเหมาะสม หลักสตูรไดทําการเพ่ิมกระบวนการในการ

ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสตูรสําหรับหลกัสตูร ฉบับปรับปรุง 2560 อีก 3 กระบวนการ คือ  

         1. การศึกษาผลการเรียนรูของนิสติในหลักสตูร 

         2. การกําหนดสมรรถนะและผลการเรียนรูของนสิติในแตละชั้นป ไดแก  

             ชั้นปที ่1 – 2  มทีักษะการใชชีวติในสังคมไดอยางมีความสขุ มคีวามรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและ 

                               วิทยาศาสตร สามารถเขยีนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร มคีวามรูทฤษฎีพ้ืนฐานทางสถติ ิ 

                               สามารถทําการวิเคราะหสถติิเบือ้งตนโดยใชโปรแกรมทางสถิติได  

             ชั้นปที ่3       มีความรูระบบฐานขอมูล มคีวามรูทางทฤษฎทีางสถติ ิสามารถเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช 

                              ทฤษฎีการเลือกตัวอยาง วิเคราะหขอมูลได สรางปญหาพเิศษโดยใชความรูที่เรียนมาได และ 

                              สามารถใชโปรแกรมทางสถติิวิเคราะหขอมูลได ฝกประสบการณจริงผานการฝกงาน 

             ชั้นปที ่4       สามารถคนควา ศึกษาความรูใหม ๆ ในศาสตรสาขาสถติ ิสามารถสรางงานวิจัยและเลือกใช 

                              วิธีวิเคราะหทางสถติิไดอยางถูกตองและเหมาะสม    

         3. การกําหนดคุณลักษณะพิเศษของนิสติในหลักสตูร ไดแก 

             (1) มีทักษะสื่อสาร 

             (2) มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะรับใชสังคม 

 - การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร  

ระบบและ

กลไกการ

ออกแบบ

หลักสูตรและ

สาระรายวิชา

ในหลักสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

2560  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิฉบบัปรับปรุง 2560 ไดมีการออกแบบหลกัสตูร

และสาระรายวิชาในหลักสตูรใหสอดคลองกับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑมาตรฐาน

หลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 (B.Sc.Stat_59_5.1_6), ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง

แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 (B.Sc.Stat_59_5.1_7), 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการอุดมศึกษา (B.Sc.Stat_59_5.1_3), และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พ.ศ. 2554 

(B.Sc.Stat_59_5.1_4) ตามกระบวนการดังน้ี 

   1. ออกแบบโครงสรางหลักสตูรใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุม 
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ศึกษาแหงชาต ิ(TQF)  มาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  การ

เรียนรูในศตวรรษที ่21  นโยบายการศึกษาชาต ิ นโยบายรัฐบาล  ความตองการของชมุชนและสังคม  

สมรรถนะของหลักสตูร  สมรรถนะและผลการเรียนรูของนิสติในแตละชั้นป  คุณลักษณะพิเศษของ

นิสติในหลักสตูร  คานิยม (Core Value) ของคณะวิทยาศาสตร  และอัตลักษณของบัณฑิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งนําผลการศกึษาผลการเรียนรูของนิสติในหลักสตูร ผลการ

ประเมินจากขอมูลที่ไดรับจากผูประกอบการ ผูใชบัณฑติ ศษิยเกา และนิสิตปจจุบัน มาพิจารณาเพ่ือ

ออกแบบและปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร เพ่ิม–ลดรายวิชาในหลักสตูรใหทันสมยั 

   2. ออกแบบสาระรายวิชาในหลักสตูรในแตละหมวดวชิาใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ (TQF)  มาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศ

ไทย  การเรียนรูในศตวรรษที ่21  นโยบายการศึกษาชาต ิ นโยบายรัฐบาล  ความตองการของชุมชน

และสงัคม  สมรรถนะของหลักสตูร  สมรรถนะและผลการเรียนรูของนิสติในแตละชั้นป  คุณลักษณะ

พิเศษของนิสติในหลกัสตูร  คานยิม (Core Value) ของคณะวิทยาศาสตร  และอัตลักษณของบัณฑติ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งนําผลการศกึษาผลการเรียนรูของนิสติในหลักสตูร  ผลการ

ประเมินจากขอมูลที่ไดรับจากผูประกอบการ ผูใชบัณฑติ ศษิยเกา และนิสิตปจจุบัน มาพิจารณาเพ่ือ

ออกแบบและปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสตูรใหทันสมัย 

   3. การออกแบบหลักสตูรและสาระรายวิชาในหลักสตูร มีกลไกการดําเนินงานตามระบบการ 

เปดและปรับปรุงหลักสตูรของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยในขั้นตอนแรกมีการแตงตั้งอาจารย

ประจําหลักสตูร เพ่ือดําเนินการออกแบบหลักสตูร ปรับปรุงหลักสตูรและสาระรายวิชาในหลกัสตูร

ตามกระบวนการที่วางไวในขอ 1–2  รวมกับภาควิชาคณิตศาสตร ฝายวชิาการของคณะวิทยาศาสตร 

และคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลยั ที่บริการรายวิชาสอนใหกบันิสติหลักสตูรสถติิ  ในสวนของขั้นตอนที่

เหลือจนถึงสํานักงานคณะกรรมการอุดมศกึษารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรเปนไปตาม

ระบบและกลไกการดําเนินการตามระบบการเปดและปรับปรุงหลักสตูรของมหาวิทยาลยัศรีนครินท

รวิโรฒ 

การดําเนินงาน

การออกแบบ

หลักสูตรและ

สาระรายวิชา

ในหลักสูตร  

ปรับปรุง 2560 

        หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิไดดําเนินการออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวิชา

ในหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ ฉบบัปรับปรุง 2560 มกีารดําเนินการมาตัง้แตป

การศึกษา 2558 ตามขั้นตอนตอไปน้ี  

   1. ตลอดปการศึกษา 2558 และปการศึกษา 2559   อาจารยประจําหลักสตูรไดเขารวม โครงการ/

ประชุม/อบรม/สมัมนา/กิจกรรม  ตาง ๆ ที่มหาวิทยาลยั และคณะในมหาวิทยาลยัจัดขึ้นเพ่ือการ

ปรับปรุงและยกระดับคุณภาพหลักสตูร (B.Sc.Stat_59_5.1_8) 

   2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินการปรับปรุงหลักสตูร 

(การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คร้ังที ่8/2558) โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

      (1) พิจารณารายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิซ่ึง

ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสตูรและผูทรงคุณวุฒภิายนอก เพ่ือเสนอคณะวิทยาศาสตรแตงตั้ง 

(คําสั่งแตงตัง้ B.Sc.Stat_59_5.1_9) 
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      (2) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาโครงสรางหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

สถติ ิฉบบัปรับปรุง 2554 และวางโครงสรางหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ ฉบับ

ปรับปรุง 2560  

   3. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุม (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร คร้ังที่ 

13/2558) เพ่ือ 

      (1) ประเมินหลักสตูร กระบวนการออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวิชาของหลกัสตูรวิทยา

ศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ ฉบับปรับปรุง 2554 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความทัน 

สมยั ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาตขิองนิสติ ความตองการของ

ผูใชบัณฑติ ความคดิเห็นของศษิยเกา ความคดิเห็นของนิสติปจจุบัน ความสอดคลองตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาต ิ(TQF)  มาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยแีหงประเทศไทย การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 นโยบายการศึกษาชาต ินโยบายรัฐบาล 

ความตองการของชุมชนและสังคม คานิยม (Core Value) ของคณะวิทยาศาสตร และอัตลักษณของ

บัณฑิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

      (2) ศึกษาผลการเรียนรูของนิสติในหลักสตูร ผลการประเมินจากขอมลูที่ไดรับจากผูประกอบการ 

ผูใชบัณฑติ ศษิยเกา และนิสิตปจจุบัน 

      (3) กําหนดจุดมุงหมายของหลักสตูร สมรรถนะและผลการเรียนรูของนิสติในแตละชั้นป และ

คุณลักษณะพิเศษของนสิติในหลักสตูร  

      (4) กําหนดขอบขาย เนื้อหาสาระของแตละรายวิชาทางทฤษฏ ีและมีการปฏิบตัิทีช่วยเสริมสราง

การพัฒนาความรูทักษะ เน้ือหาของแตละรายวิชาไมมคีวามซ้ําซอน กลุมรายวิชามีความตอเนื่อง

สัมพันธกัน และเหมาะสมกบัระดับความรูของผูเรียน  และมีการกําหนดการกระจายมาตรฐานการ

เรียนรูของหลักสตูรสูรายวิชาใหครอบคลุมทัง้ 5 ดาน 

   4. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรจัดทํารางหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ ฉบับ

ปรับปรุง 2560 เสนอกรรมการบริหารหลกัสตูรพิจารณา (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

คร้ังที ่2/2559)   

   5. นํารางหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิติ ฉบบัปรับปรุง 2560 เสนอตอผูทรงคุณวุฒ ิ

ผูใชบัณฑติ และศษิยเกาซ่ึงเปนผูเชีย่วชาญทางภาคธุรกิจเอกชนพิจารณา  

   6. นําขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิผูใชบัณฑติ และศษิยเกา มาพิจารณาปรับปรุงหลักสตูรตาม

ความเหมาะสมและตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร (การประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร  คร้ังที่ 10/2559) 

   7. เสนอรางหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติ ิฉบบัปรับปรุง 2560 ตอคณะวิทยาศาสตร 

สภาวชิาการมหาวิทยาลยั และสภามหาวิทยาลยั ตามระเบยีบและขั้นตอนของมหาวิทยาลยัเพ่ือ

พิจารณา โดยไดรับอนุมัต/ิเห็นชอบหลกัสตูรจาก 

      (1) คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2559 
      (2) สภาวิชาการในการประชุม คร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที ่9 มกราคม พ.ศ. 2560 
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      (3) สภามหุาวิทยาลยัในการประชุม คร้ังที่ 3/2560 เม่ือวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 
   8. มหาวิทยาลยันํารางหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ ฉบับปรับปรุง 2560 เสนอตอ

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบการใหความเหน็ชอบหลกัสตูร  และเร่ิมใชหลักสตูรใน

ภาคการศึกษาที ่1 ปการศกึษา 2560 

 

ตัวอยางการปรบัปรุง และการออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรสําหรับหลักสูตร  ฉบับปรับปรุง 

2560  

เรื่องพิจารณา รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร  ฉบบัปรับปรุง 2560 

1. การศึกษาผลการเรียนรูของนิสิตในหลักสูตร 

   จากการพิจารณาผลการเรียนรูฯ  แตละราย 

วิชาของนิสติ พบวาทุก ๆ ป จะมีรายวิชาในกลุม

วิชาเฉพาะดานบงัคับที่นสิติบางคนตองถอนและ

ลงเรียนซํ้า หรือสอบไมผานในรายวิชาน้ัน ๆ เชน 

วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร (CP111) วิชา

สถติคิณิตศาสตร 1 (ST321) มีผลทําใหนิสติกลุม

น้ีอาจไมสําเร็จการศึกษาตามแผน   จากการ

วิเคราะหในแตละรายวิชาพบวา ปญหาเกิดจาก  

(1) นิสติไมมีพ้ืนฐานคณิตศาสตรทีเ่พียงพอ

สําหรับการเรียนวิชาสถิตคิณิตศาสตร 1 (ST321)  

(2) นิสติไมมีพ้ืนฐานการเขยีนโปรแกรมที่เพียงพอ

สําหรับการเรียนวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร 

(CP111) เน่ืองจากนิสติสวนใหญไมเคยเรียนการ

เขียนโปรแกรมมากอน 

1. จากการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น หลกัสตูร  ทําการปรับปรุง 

โดยการเปดรายวชิามีลําดบักอนหลงัทีเ่หมาะสม มีวัตถุประสงค

เพ่ือเอ้ือใหนิสติมีพ้ืนฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด ดังนี ้

(1) เพ่ิมรายวิชาคณิตศาสตรสําหรับสถิติ (MA217) ในเทอมที่ 1 

ของชั้นปที ่2 กอนเรียนวิชาวิชาสถติคิณิตศาสตร 1 (ST221 

(ปรับรหัสรายวิชาใหสอดคลองกับชั้นปที่เรียน)) ซ่ึงเรียนใน

เทอมที่ 2   

    วชิาที่เพ่ิมนี้จะทําใหนิสติมพ้ืีนฐานคณิตศาสตรทีเ่พียงพอ 

เน่ืองจากวิชาน้ีมเีน้ือหาสาระและลําดบัการเรียนรู และความ

ตอเน่ืองจาก วิชาแคลคลูัส 1 และ วิชาแคลคูลสั 2 (MA115 และ 

MA116) และสอดคลอง เชื่อมโยงกับสาระการเรียนรูในวิชาสถติิ

คณิตศาสตร 1 (ST221)  

(2) เพ่ิมรายวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน (ST111) ในเทอมที ่1 

ของชั้นปที ่1 วิชาน้ีจะมีสาระและลําดับการเรียนรู ในการเขยีน

โปรแกรม กอนวชิาการโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 (CP111) ซ่ึง

เรียนในเทอมที่ 2 

2. การกําหนดสมรรถนะและผลการเรียนรูของ

นิสิตในแตละช้ันป 

2. จากการวิเคราะหสมรรถนะและผลการเรียนรูของนสิติในแต

ละชั้นปทีห่ลกัสตูร  กําหนดไว หลักสตูร  ทําการปรับปรุง ดงั

ตัวอยาง เชน  

(1) มีการกําหนดสมรรถนะใหนิสติชั้นปที ่2 สามารถทําการ

วิเคราะหขอมูลเบื้องตนได และสามารถใชโปรแกรมในการ

วิเคราะหขอมูลได  หลักสตูรไดวางแผนการเรียนใหนิสติชั้นปที่ 

2 ไดเรียนวิชาสถติิไมอิงพารามิเตอร* (ST242 (ปรับรหสั

รายวิชาใหสอดคลองกบัชั้นปทีเ่รียน)) ในเทอมที ่2 ตอจากวชิา

หลักสถติิ 1 (ST112) และวิชาหลักสถติิ 2 (ST213) โดยมี
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วัตถปุระสงคเพ่ือใหนิสติชั้นปที่ 2 เห็นถึงความแตกตาง และ

สามารถเลือกใชวิธีการวิเคราะหของสถติทิี่อิงพารามเิตอรและ

สถติทิี่ไมอิงพารามิเตอร ไดอยางถูกตองเหมาะสมกับขอมลู 

รวมทั้งสามารถใชโปรแกรมในการวิเคราะหได 

      จะเห็นวาคําอธิบายรายวิชาของทั้ง 3 วิชาน้ีมีเน้ือหาที่

เหมาะสมกับชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต และ ครอบคลุมครบถวน

สําหรับการเรียนรูที่กําหนดไวของนิสติชั้นปที ่2  มีความ

ตอเน่ืองเชือ่มโยงกันระหวางวิชา และมีการฝกปฏิบตัิโดยใช

โปรแกรมที่ชวยสรางการพัฒนาทักษะของนิสติ 

(B.Sc.Stat_59_5.1_10)  

(* ในปกอน ๆ หลักสตูร  เปดวิชาสถติิไมอิงพารามิเตอร 

(ST342) ใหนิสติชั้นปที่ 3 เรียน) 

(2) การกําหนดการกระจายมาตรฐานการเรียนรูของหลักสตูรสู

รายวิชาในทักษะทั้ง 5 ดาน เปนไปตามสาระการเรียนรูที่

คาดหวังของแตละรายวิชา และตองสอดคลองกับสมรรถนะ

สมรรถนะและผลการเรียนรูของนิสติในแตละชั้นปทีห่ลกัสตูร  

กําหนด เชน การกําหนดการกระจายมาตรฐานการเรียนรูของ

หลักสตูรสูรายวิชาในทักษะดานปญญา มีวัตถุประสงคใหนิสติมี

การพัฒนาการเรียนรู จากการมีความรูทฤษฎีพ้ืนฐานจาก

รายวิชาทีเ่รียนในชั้นปที ่1 และ 2 ที่ชวยใหคดิไดอยางมีระบบ

และมีเหตผุล ไปสูการนําความรูไปประยุกตใช และการมี

ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และแกปญหาได ใน

ชั้นปที ่3 และชั้นปที่ 4 (B.Sc.Stat_59_5.1_11) 

(3) มีการปรับปรุงรหสัของแตละรายวิชาใหสอดคลองกบัชั้นปที่

เรียน ลําดบัของสาระการเรียนรู และความตอเน่ืองของรายวิชา  

3. การกําหนดคุณลักษณะพิเศษของนิสิตใน

หลักสูตร 

(1) มีทักษะสื่อสาร 

(2) มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะรับใชสังคม 

3. มีการออกแบบรายวิชาศึกษาทั่วไปทีเ่นนเน้ือหาความรู 

ทฤษฎี และการปฏิบัติในการสรางความเปนมนษุย โดยมี

วัตถปุระสงคเพ่ือเตรียมนิสิตออกสูโลกแหงการดําเนินชีวิต ทุก

รายวิชาศึกษาทั่วไปมีการกําหนดการกระจายมาตรฐานการ

เรียนรูของหลักสตูรสูรายวิชาทีเ่นนการมีทักษะสื่อสาร รวมทั้ง

การเลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม และการมีจิต

สาธารณะ มีความรับผดิชอบตอตนเอง สังคม องคกร และ

สิ่งแวดลอม (B.Sc.Stat_59_5.1_11) 

4. การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย  4. หลักสูตร  เพ่ิมรายวิชาเฉพาะดานเลือกที่ทันสมยั และเนน
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(1) ปจจุบันรัฐบาลกําหนดให ไทยแลนด 4.0 เปน

วาระแหงชาติ โดยเนนความคดิสรางสรรค 

นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและการวิจัย

และพัฒนา ในกลุมเปาหมาย 5 กลุม หลักสูตร

ประเมินวารายวิชาในกลุมรายวิชาเฉพาะดาน

เลือกที่มีอยูในหลกัสตูร  ฉบบัปรับปรุง 2554 ยงั

ไมเพยีงพอที่จะทําการวิเคราะหขอมลูที่ไดจาก

กลุมเปาหมายเหลาน้ี 

(2) หลกัสตูรประเมินจํานวนรายวิชาที่เนนทักษะ

ทางวิชาชีพของนิสติที่มอียูในหลักสตูร  ฉบับ

ปรับปรุง 2554 โดยคํานึงถึงความทันสมยั ความ

ตองการของนิสติ และความตองการของ

ตลาดแรงงาน พบวาควรเพ่ิมรายวิชาเลอืกใหมให

นิสติไดเลือกเรียนตามความถนัดเพ่ิมมากขึ้น 

ทักษะทางวชิาชีพของนิสติ เชน วิชาการวิเคราะหหลายตัวแปร 

(ST441)  วิชาการวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท (ST442)  

วิชาหลกัการประกันภยั (ST261)  วิชาการบัญชีเบือ้งตน 

(ST367)  วิชาการโปรแกรมเชงิสถติ ิ(ST443)  วิชาการเขยีน

โปรแกรมสําหรับนกัสถติิ (ST444)  

 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ัน ๆ 

ระบบและกลไกการ

ปรับปรุงหลักสูตร

ใหทนัสมัยใน

หลักสูตร  ฉบับ

ปรับปรุง 2560 

         หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ ฉบับปรับปรุง 2560 มีการออกแบบ

หลักสตูรใหสามารถปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาสถติติาม

กระบวนการดังน้ี 

   1. ออกแบบโครงสรางหลักสตูร โดยวางโครงสรางเปนหมวดวิชาทีเ่นนนิสติเปนศูนยกลาง

และสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที ่21 นโยบายของรัฐบาล ความตองการของนิสติและ

ผูใชบัณฑติ และตลาดแรงงาน ในแตละหมวดวิชากําหนดรายวิชาที่มีหนวยกิตรวมไมนอยกวา

หนวยกิตรวมในแตละหมวดวิชา เพ่ือใหนิสิตสามารถเลือกเรียนใหสอดคลองกับความทันสมัย

ตามความกาวหนาในศาสตรสถติ ิหรือตามความถนดัของตนเอง 

   2. ออกแบบวิชาเฉพาะดานบางวิชาทีม่ีคําอธิบายรายวิชาแบบเปดกวาง เพื่อเปนการปรับ 

ปรุงหลักสตูรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสถติิไดทันทวงท ีอาทเิชน รายวชิาสมัมนา

ทางดานสถติ ิ(ST472) วิชาโครงงานสถติิ 1 และวิชาโครงงานสถติ ิ2 (ST473 และ ST474) 

และวิชาการศึกษารายบคุคลทางดานสถติิ (ST471) 

   3. การปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสตูร  มีกลไกการดําเนินงานผานการประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร เพ่ือดําเนินการออกแบบปรับปรุงหลักสตูร และสาระรายวิชาใน

หลักสตูร ตามกระบวนการที่วางไวในขอ 1–2    

   4. มีการปรับปรุงรายละเอียดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 ทุกภาคการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับ

ผลการเรียนรูในศตวรรษที ่21 ของนิสติ และทันสมยัตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาสถิต ิ

การดําเนินงานการ       คณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิตมีิการจัดประชุมเพ่ือ
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ปรับปรุงหลักสูตร

ใหทนัสมัยใน

หลักสูตร  ฉบับ

ปรับปรุง 2560 

พิจารณาเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดานเลือกในหลักสตูร  ฉบับปรับปรุง 2560 โดยให

สอดคลองกบั การเรียนรูในศตวรรษที ่21 นโยบายของรัฐบาล การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ

ของนิสิต ความตองการของนิสิต และความตองการของตลาดแรงงาน เชน วชิาการวิเคราะห

หลายตัวแปร (ST441)  วชิาการวิเคราะหขอมลูจําแนกประเภท (ST442)  วิชาหลักการ

ประกันภัย (ST261)  วิชาการบัญชเีบื้องตน (ST367)  วิชาการโปรแกรมเชิงสถติิ (ST443)  

วิชาการเขยีนโปรแกรมสําหรับนักสถติ ิ(ST444)   

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Stat_59_5.1_1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.

2548 

B.Sc.Stat_59_5.1_2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลัก 

สตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 

B.Sc.Stat_59_5.1_3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอดุมศึกษา 

B.Sc.Stat_59_5.1_4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร พ.ศ. 2554  

B.Sc.Stat_59_5.1_5 แผนการเรียนรายวิชา ST472 สัมมนาเกีย่วกบัวิชาสถติิ และ รายวิชา ST473 โครงงานสถติ ิ 

B.Sc.Stat_59_5.1_6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.

2558 

B.Sc.Stat_59_5.1_7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลัก 

สตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 

B.Sc.Stat_59_5.1_8 รายชือ่อาจารยและโครงการที่เขารวม 

B.Sc.Stat_59_5.1_9 คําสัง่แตงตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติ ิ

B.Sc.Stat_59_5.1_10 คําอธิบายรายวิชา ST112 ST213 ST242 

B.Sc.Stat_59_5.1_11 การกําหนดการกระจายมาตรฐานการเรียนรูของหลกัสตูรสูรายวิชา 
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การบริหารหลักสูตร 

1. ปญหาในการบริหารหลกัสูตร 

หลักสตูรวิทยาศาตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ มีอาจารยประจําหลักสตูรที่มคีุณวุฒติรงสาขา 4 คนอีก 1 คน 

มีคุณวุฒิทางคณิตศาสตรประยุกต และ 2 ใน 4 คน น้ีจะเกษยีณอายุในป พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 ทําใหสาขาสถติิ

ตองรับอาจารยที่มคีุณวุฒติรงสาขาใหทันป พ.ศ. 2562 จํานวน 2 อัตรา และหลักสตูรฉบบัปรับปรุง ที่จะเร่ิมใชป

การศึกษา 2560 จะมีปญหาเร่ืองการเปดวิชาเลือกทีต่องใชผูเชีย่วชาญเฉพาะสาขาเชนสาขาประกันชีวติ การเงิน ซ่ึง

สาขาวชิาสถติิไมมีอาจารยที่จบสาขาดังกลาว 

 2. ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตามวตัถุประสงคของหลักสูตร 

จากปญหาการเปดรับสมัครอาจารยใหม 1–2  อัตรา เพ่ือรองรับอาจารยที่จะเกษยีณอายุราชการ และ

รองรับอาจารยประจําหลักสตูรที่จะลาไปพัฒนาวิชาการ ขณะน้ียังไมไดอาจารยใหม แตในปจจุบันยังไมมีผลกระทบตอ

สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของหลักสตูรเนื่องจากอาจารยทีมี่อยูยังสามารถรับภาระงานขสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

และทําใหนิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาไดภายใน 4 ป 

3. แนวทางการปองกนัและแกไขปญหาในอนาคต 

หลักสตูรปองกันการขาดอาจารยประจําหลักสตูรโดยประชาสัมพันธการรับสมัครอาจารยใหมไปยัง

หนวยงานตาง ๆ และใหนักเรียนทุนที่ศกึษาตางประเทศเรียนทางดานสถติิประยุกต 2 คน ซ่ึงคาดวาจะกลับมาภายใน

ป 2562  
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การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบงช้ีที่ 5.2) 

- การกําหนดผูสอน 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิมีกระบวนการการกําหนดผูสอนแตละรายวิชา โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหนิสติไดรับความรู ประสบการณ และการพัฒนาความสามารถจากผูสอนที่มีความรู ความสามารถ และความ

เชี่ยวชาญในวิชาทีส่อนอยางแทจริง 

ระบบและกลไกการ

กําหนดผูสอน 
      หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติิ มีการวางระบบและกลไกในการกําหนด

ผูสอน ดังนี ้

  1. กอนเปดภาคการศึกษา ฝายจัดตารางสอนของหลักสตูร  ทําการสํารวจความตองการใน

การสอนรายวิชาตาง ๆ ของอาจารยสาขาวิชาสถติิ ในปการศึกษา 2559  

  2. สําหรับรายวชิาที่ไมไดอยูในความรับผดิชอบของภาควชิาคณิตศาสตร  ฝายจัดตารางสอน

ของหลักสตูร  ประสานงานสงแผนการเรียนใหผูรับผดิชอบหนวยงานตาง ๆ เชน รายวิชา

ศึกษาทั่วไปอยูในความรับผดิชอบของสํานักนวตักรรมการเรียนรู  รายวิชาบังคบัอ่ืน ๆ ที่อยูใน

ความรับผดิชอบของภาควิชาตาง ๆ เพ่ือใหหนวยงานนั้น ๆ กําหนดผูสอน กํากับ ตดิตาม และ

ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู 

  3. สําหรับรายวชิาบงัคบั รายวิชาเลอืกทางสถติิ  คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร  พิจารณา

กําหนดอาจารยผูสอนใหเหมาะสมกบัรายวชิา โดยพิจารณาจากความรู ความเชีย่วชาญ 

ประสบการณ และความตองการในการสอน รวมทั้งภาระงานสอนของอาจารยประจํา

หลักสตูรแตละทาน 

  4. ในรายวิชาเอกเลือกที่จําเปนตองประยุกตงานจริงหรือรายวิชาที่ตองการความเชีย่วชาญ

พิเศษหรือไมมีอาจารยประจําที่จบศาสตรน้ัน ๆ เชน เศรษฐศาสตร การเงิน คอมพิวเตอร

ประยุกตทางธุรกิจ  หลกัสตูร  ทําการเชญิอาจารยพิเศษทีม่ปีระสบการณในศาสตรน้ัน ๆ มา

สอนเพ่ือใหนิสิตมีมมุมองการประยุกตกับการทํางานจริง  

  5. เม่ือสิน้สดุภาคการศึกษา อาจารยทุกทานไดรับการประเมินการสอนจากนิสติในรายวิชาที่

รับผดิชอบ (ปค.003) คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  นําผลการประเมิน รวมทั้งขอรองเรียน

ของนิสติมาพิจารณาเพื่อกําหนดอาจารยผูสอนในปการศกึษาถดัไป  ในกรณีทีผ่ลการประเมิน

การสอนจากนิสตินอยกวา 3.51 หลักสตูร  จะเรียกนิสติมาพูดคยุหาสาเหต ุและนําผลการ

พูดคยุแจงอาจารยผูสอนใหปรับปรุงการสอน  

  6. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  ทําการประเมินกระบวนการการกําหนดผูสอนวาเปนไป

ตามเปาหมายทีก่ําหนดหรือไม และเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการใหดยีิ่งขึ้น  

การดําเนินการการ

กําหนดผูสอน 
      หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติิ มีการดําเนินการการกําหนดผูสอน ดงัน้ี 

  1. กอนเปดภาคการศึกษา 2559 ฝายจัดตารางสอนของหลักสตูร  ทําการสํารวจความ

ตองการในการสอนรายวชิาตาง ๆ ของอาจารยสาขาวิชาสถติ ิในปการศกึษา 2559 

(B.Sc.Stat_59_5.2_1)  
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  2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  กําหนดอาจารยผูสอนใหเหมาะสมกบัรายวชิาทางสถิต ิ

โดยพิจารณาจากความรู ความเชีย่วชาญ ประสบการณ และความตองการในการสอน รวมทั้ง

ภาระงานสอนของอาจารยประจําหลักสตูรแตละทาน  (B.Sc.Stat_59_5.2_1) 

  3. หลักสตูร  เชิญอาจารยพิเศษที่มปีระสบการณมาสอนในรายวิชาเฉพาะดานเลอืกไดแก 

วิชาคณิตศาสตรประกันชีวิตเบือ้งตน (ST261) วิชาการเงินเชิงคณิตศาสตร (ST364) วิชาการ

โปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ (ST455) เพ่ือใหนิสติมมุีมมองการประยุกตกบัการทํางานจริง 

(B.Sc.Stat_59_5.2_2) 

  4. เม่ือสิน้สดุภาคการศึกษา อาจารยทุกทานไดรับการประเมินการสอนจากนิสติในรายวิชาที่

รับผดิชอบ (ปค.003)  ผลการประเมินพบวา อาจารยทุกทานไดรับผลการประเมินการสอน

จากนิสิตอยูในระดบัมากขึ้นไป  โดยที่ภาคการศึกษาที ่1/2559 คะแนนการประเมินอยูตัง้แต 

4.10 ถงึ 5.00 และตัง้แต 3.67 ถงึ 4.68 สําหรับภาคการศึกษาที ่2/2559 

(B.Sc.Math_59_5.3_3 และ B.Sc.Math_59_5.3_4) และไมมีขอรองเรียนจากนิสติ  

การประเมิน และ

การปรับปรุง

กระบวนการการ

กําหนดผูสอน 

      ในการประเมินกระบวนการการกําหนดผูสอนของปการศึกษา 2559 หลักสตูร  ได

กําหนดเปาหมาย ไวดงัน้ี  

  1. หลักสตูร  สามารถกําหนดอาจารยผูสอนใหเหมาะสมกบัรายวิชาทางสถติ ิตรงตามความ

เชีย่วชาญ และความตองการของอาจารย 

  2. นิสติมีความพึงพอใจตอการสอนของอาจารยในระดับมากขึ้นไป (คะแนน 3.51 ขึ้นไป) ทกุ

รายวิชา 

      คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประชุมเพ่ือทําการประเมิน และหาแนวทางในการ

ปรับปรุงกระบวนการ  พบวา จากการทําการสํารวจความตองการในการสอนรายวชิาตาง ๆ 

ของอาจารยสาขาวิชาสถิต ิในปการศึกษา 2559  ทําใหหลักสตูรสามารถกําหนดรายวชิาใหกับ

อาจารยไดตรงกับความเชีย่วชาญ และความตองการของอาจารย  และทุกรายวิชามีผลการ

ประเมินการสอนของอาจารยอยูในระดับมากขึ้นไป (คะแนน 3.51 ขึ้นไป) 

      จะเห็นวาผลการประเมินบรรลเุปาหมายทัง้ 2 ขอ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เห็น

ควรใหคงใชกระบวนการการกําหนดอาจารยผูสอนแบบเดมิในปการศึกษา 2560  
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แผนผังที่ 9 ระบบการกําหนดผูสอน การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผูรับผิดชอบ 

 

- ภาคการศึกษาท่ี 3 ป

การศึกษา 2558/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

- ภาคการศึกษาท่ี 3 ป

การศึกษา 2558/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

- ตลอดปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

- กอนเปดภาคการศึกษา 

60 วัน/ อาจารยผูสอน 

 

- กอนเปดภาคการศึกษา 

30 วัน/ อาจารยผูสอน 

 

- ระหวางเปดภาค

การศึกษา/ อาจารยผูสอน 

 

- ภายใน 30 วันหลังส้ินสุด

ภาคการศึกษา/ อาจารย

ผูสอน 

- ภายใน 60 วันหลังส้ินสุด

ปการศึกษา/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 
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- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิมีกระบวนการการกํากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดทํา

แผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือใหไดแผนการเรียนรูทีม่ีเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัด

และการประเมินผลที่ทันสมัย ตรงกับมาตรฐานการเรียนรูทีก่ําหนดไวใน มคอ.2 และสอดคลองกบัการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 และความกาวหนาในศาสตรสาขาวชิาสถติ ิ   

ระบบและกลไกการ

กํากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการจัด 

ทําแผนการเรียนรู 

(มคอ.3 และ มคอ.

4) 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติิ มีการวางระบบและกลไกในการกํากบั 

ตดิตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี ้

   1. กอนเปดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูร รวมกับภาควิชาคณิตศาสตรแจง

กําหนดการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ.4 ใหอาจารยผูสอนทราบ และมอบหมายใหภาควชิาเปนผู

กํากับและตดิตามการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ.4 ของหลกัสตูรใหครบถวนทุกรายวชิา 

   2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มอบหมายใหอาจารยผูสอนจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ.4 

ตามรายวิชาทีมี่การเปดสอน โดยใหนําผลการประเมินใน มคอ. 5 และ มคอ.6   ของรายวิชา

น้ัน ๆ ในปการศึกษาที่ผานมา รวมทัง้การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และความกาวหนาในศาสตร

สาขาวชิาสถติ ิมาพิจารณาเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผล 

   3. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร พิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4  ในดานสาระของรายวิชา 

วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลใหสอดคลองตามมาตรฐานการเรียนรูที่ระบุใน 

มคอ.2 การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และความกาวหนาในศาสตรสาขาวชิาสถติ ิ

   4. อาจารยผูสอนนํา มคอ.3 และ มคอ.4 เผยแพรบนเว็บไซตกอนเปดภาคการศึกษา 30 วัน 

โดยมีภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลยักํากับดแูล 

   5. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  ตดิตามผล ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน ของทุก

รายวิชาในหลักสตูรวาเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรูที่ระบุไวใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 

หรือไม โดยผานผลการประเมินผลการสอนของอาจารยแตละรายวิชา ซึ่งสอบถามเก่ียวกบั

ทักษะการสอน เน้ือหารายวิชา และการใหคําปรึกษา รวมทั้งผลการประเมินตนเองของนิสติ 

   6. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  ทําการประเมินกระบวนการการกํากับ ตดิตาม และ

ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) วาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

หรือไม และเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการใหดยีิง่ขึ้น 

การดําเนินงานการ

กํากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการ

จัดทําแผนการ

เรียนรู (มคอ.3 

และ มคอ.4) 

      ในปการศึกษา 2559 หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิมกีารการดําเนินงาน

การกํากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี ้

     1. กอนเปดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  รวมกับภาควิชาคณิตศาสตรแจง

กําหนดการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ใหอาจารยผูสอนทราบ และมอบหมายใหภาควชิา  เปน

ผูกํากับและตดิตามการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ของหลักสตูรใหครบถวนทุกรายวิชา (การ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คร้ังที่  9/2559 และ คร้ังที ่14/2559) 

   2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มอบหมายใหอาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 
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ตามรายวิชาทีมี่การเปดสอน  โดยใหนําผลการประเมินใน มคอ.5 และ มคอ.6 ของรายวิชา 

น้ัน ๆ ในปการศึกษาที่ผานมา รวมทัง้การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และความกาวหนาในศาสตร

สาขาวชิาสถติ ิมาพิจารณาเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผล  

   3. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  พิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4  ในดานสาระของรายวิชา 

วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลใหสอดคลองตามมาตรฐานการเรียนรูที่ระบุใน 

มคอ.2 การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และความกาวหนาในศาสตรสาขาวชิาสถติ ิ 

   4. อาจารยผูสอนนํา มคอ.3 และ มคอ.4 เผยแพรบนเว็บไซต โดยในภาคการศึกษา 1/2559  

มี มคอ.3 ตามจํานวนรายวิชาที่นิสติหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถติิ ไดเรียน 

จํานวน 26 รายวิชา มคอ.4 จํานวน 1 รายวิชา และ ในภาคการศึกษา 2/2559  มี มคอ.3 

จํานวน 24 รายวิชา  มคอ.3 และ มคอ.4 ของทุกรายวิชาไดรับการเผยแพรบนเวบ็ไซตกอนเปด

ภาคการศึกษา 30 วัน (B.Sc.Stat_59_5.2_5) 

   5. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  ตดิตามผล ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน ของทุก

รายวิชาในหลักสตูรวาเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรูที่ระบุไวใน มคอ.3 และ มคอ.4  

     ผลการพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4 (การดําเนินงานขอ 3.) และ การตดิตามผล 

ตรวจสอบ  (การดําเนินงานขอ 5.) แสดงดงัตาราง 

รายวิชา 

ความสอดคลองของ มคอ.3 และ มคอ.4 กับ

มาตรฐานการเรียนรูที่ระบุใน มคอ.2 
การจัดการเรียนการสอน 

ของทุกรายวิชาในหลักสูตร

เปนไปตามแผนการจัดการ

เรียนรูที่ระบุไวใน มคอ.3 

และ มคอ.4 
สาระของ

รายวิชา 

เกณฑการ

ประเมินผล 

วิธีการ

ประเมินผล 

เทอม 1/2559  

ST242     

ST261     

ST322     

ST342     

ST343     

ST348     

ST364     

ST451     

ST452     

ST473     

ST481     

เทอม 2/2559  

ST241     
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ST245     

ST321     

ST341     

ST345     

ST347     

ST455     

ST471     

ST472     

ST473     

  

การประเมิน และ

การปรับปรุง

กระบวนการการ

กํากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการ

จัดทําแผนการ

เรียนรู (มคอ.3 

และ มคอ.4) 

      ในการประเมินกระบวนการการกํากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู 

(มคอ.3 และ มคอ.4) ของปการศกึษา 2559 หลกัสตูร  ไดกําหนดเปาหมาย ไวดังน้ี 

  1. มคอ.3 และ มคอ.4 ของทุกรายวิชาไดรับการเผยแพรบนเว็บไซตกอนการเปดภาค

การศึกษา 30 วัน   

  2. สาระของรายวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลที่ระบุไวใน มคอ.3 และ 

มคอ.4 ตองสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูซ่ึงระบุไวใน มคอ.2 

  3. การจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลของทุกรายวิชาในหลกัสตูรตองเปนไปตามที่

ระบุไวใน มคอ.3 และ มคอ.4 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือทําการประเมิน และหาแนวทางในการ

ปรับปรุงกระบวนการฯ พบวา ผลการประเมินบรรลุเปาหมายทั้ง 3 ขอ คณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรเห็นควรใหคงใชกระบวนการการกําหนดอาจารยผูสอนแบบเดิมในปการศกึษา 2560  

 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวจิยั การบรกิารวิชาการทางสังคม การ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การประเมิน

กระบวนการการ

จัดการเรียนการ

สอนฯ ในป

การศึกษา 2558 

   สิ้นปการศกึษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมกีารประชุมรวมกันเพ่ือทําการ

วิเคราะหและประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณา

การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการ

ประเมินพบวา ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรมกีารจัดการบรูณาการฯ ครบทุกดาน มีการ

กําหนดวัตถปุระสงคของการบูรณาการทีช่ดัเจน แตไมมีการกําหนดตัวชี้วดัความสําเร็จของ

การบูรณาการ ทําใหหลักสูตรไมสามารถประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการได 

การปรับปรุง

กระบวนการการ

จัดการเรียนการ

สอนฯ สําหรับป

การศึกษา 2559 

       จากผลการประเมินขางตน ในปการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรทําการ

ปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 

การบริการวิชาการทางสังคม การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม โดยใหมีการกําหนด

วัตถุประสงค และตัวชี้วดัในการวัดความสําเร็จของการบูรณาการอยางชดัเจน 
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ระบบและกลไกการ

จัดการเรียนการ

สอนฯ ในป

การศึกษา 2559 

       หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิต ิมีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการ

สอนที่มกีารบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสงัคม การทํานบุํารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม  ดงัน้ี 

   1. หลักสูตรกําหนดวาตองมีการบูรณาการในแตละปใหไดอยางนอย 1 รายวชิา  

   2. กอนเปดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรรวมกันพิจารณาวารายวิชาใดใน

หลักสตูรสามารถบูรณาการเขากับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม  

   3. คณะกรรมการบริหารบริหารหลักสตูรรวมกันกําหนดวัตถุประสงค และตัวชี้วัดในการวัด

ความสําเร็จของการบูรณาการ  

   4. อาจารยผูรับผดิชอบแตละรายวิชาหรือรับผดิชอบกิจกรรมดําเนินการตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

   5. สิ้นปการศึกษา คณะกรรมบริหารหลักสตูรประชุมเพ่ือประเมินผลสําเร็จที่ไดจากการบูร

ณาการวิชาการ รวมทั้งปญหาทีเ่กิดขึ้น เพ่ือนําไปปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการ

สอนที่มกีารบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสงัคม การทํานบุํารุงศลิปะและ

วัฒนธรรมในปการศึกษาตอไป 

การดําเนินงานการ

จัดการเรียนการ

สอนฯ ในป

การศึกษา 2559 

         ในปการศกึษา 2559 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติ ิมีการดําเนินงานใน

การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ

ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม  ดังน้ี 

   1. กอนเปดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณา

รายวิชาในหลักสตูรที่สามารถบูรณาการเขากับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ

ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร คร้ังที ่9/2559) ผล

การประชุมมีดงัน้ี 

    (1) รายวิชาการวิเคราะหการถดถอย (ST341) บูรณาการกับการวิจัย 

    (2) รายวิชาวิธีการทางสถิต ิ1 (ST241) บูรณาการกับการบริการวิชาการกับสังคม 

    (3) รายวิชาแคลคลูสั 2 (MA116) บูรณาการกับการการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

   2. การกําหนดวัตถปุระสงค ตัวชี้วดัในการวัดความสําเร็จของการบูรณาการ เปาหมาย และ

การดําเนินงาน แสดงดังตาราง 
รายวิชากับ

การบูรณาการ 

วัตถุประสงค

ของการบูรณา

การ 

ตัวช้ีวัดในการวัด

ความสําเร็จของ

การบูรณาการ 

เปาหมาย การดําเนินงาน 

1. รายวิชาการ

วิเคราะหการ

ถดถอย (ST341) 

บูรณาการกับการ

วิจัย 

เพ่ือใหนิสิตได

แนวคิดในการนํา

ความรูท่ีเรียนไป

ตอยอดเชื่อมโยง

กับรายวิชาท่ีสูงข้ึน 

นิสิตในชั้นเรียนมี

ความรูความเขาใจใน

แนวคิดเก่ียวกับการ

นําสมการถดถอยเชิง

เสนไปเปนสวนหนึ่ง

ของการวิเคราะห

ปจจัย 

รอยละ 65 ของ

นิสิตในชั้นเรียนมี

ความรูความเขาใจ

ในแนวคิดเก่ียวกับ

การนําสมการ

ถดถอยเชิงเสนไป

เปนสวนหนึ่งของ

อาจารยผูสอนนําผลงานวิจัยเร่ือง

“ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจ

เลือกท่ีทํางานของนิสิต/นักศึกษา 

สาขาวิชาสถิติ ช้ันปท่ี 4” ไป

ประกอบการสอนในวิชาการวิเคราะห

การถดถอย (ST341) จากการสอน

พบวานิสิตมากกวารอยละ 65 ความรู
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การวิเคราะห

ปจจัย 

ความเขาใจในแนวคิดเก่ียวกับการนํา

สมการถดถอยเชิงเสนไปเปนสวนหนึ่ง

ของการวิเคราะหปจจัย 

2. รายวิชาวิธีการ

ทางสถิติ 1 

(ST241) บูรณา

การกับการ

บริการวิชาการ

กับสังคม  

เพ่ือใหผูเขารวม

กิจกรรมไดลงมือ

ปฏิบัติและทํา

กิจกรรมท่ีเชื่อม 

โยงถึงทฤษฎีของ

ความนาจะเปน 

จํานวนผูเขารวม

กิจกรรมท่ีมีความรู

ความเขาใจในแนวคิด

เก่ียวกับทฤษฎีของ

ความนาจะเปน 

รอยละ 60 ของ

จํานวนผูเขารวม

กิจกรรมท่ีมีความรู

ความเขาใจใน

แนวคิดเก่ียวกับ

ทฤษฎีของความ

นาจะเปน 

นิสิตไดรับมอบหมายใหเปน

ผูดําเนินการในกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ

เกมประตูดวงในโครงการเปดโลก

วิทยาศาสตรสูการพัฒนาชุมชนจังหวัด

สระแกวอยางยั่งยืน คร้ังท่ี 3 จากการ

ทํากิจกรรมพบวา ผูเขารวมกิจกรรม

มากกวารอยละ 60 มีความรูความ

เขาใจในแนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีของ

ความนาจะเปน  

3. รายวิชา

แคลคูลัส 2 

(MA116)  บูรณา

การกับการทํานุ

บํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  

เพ่ือใหนิสิตไดมี

มโนทัศนในการ

เชื่อมโยงความรู

คณิตศาสตรกับ

ศิลปะหรือ

วัฒนธรรมของ

ชาติและสากล 

รายงานหรือการ

นําเสนอผลงานการ

วิเคราะหงานศิลปะ

ไทยท่ีใชความรูใน

รายวิชา 

รายงานหรือการ

นําเสนอผลงาน

การวิเคราะหงาน

ศิลปะไทยท่ีใช

ความรูในรายวิชา

ไดถูกตองทุก

ชิ้นงาน 

อาจารยผูสอนกําหนดใหนิสิตจัดบอรด

เร่ือง “มหัศจรรยลําดับฟโบนัชชีกับ

ความงามของศิลปะไทย” นําเสนอการ

ใชความรูเร่ืองลําดับฟโบนัชชีในการ

วิเคราะหงานศิลปะของไทย ซึ่งทุก

ชิ้นงานผานการพิจารณาความถูกตอง

จากอาจารยสาขาคณิตศาสตรแลว   

การประเมิน และ

ปรับปรุงกระบวน 

การการจัดเรียน

การสอนฯ  

       สิ้นปการศึกษา 2559 คณะกรรมบริหารหลักสตูรประชุมเพ่ือประเมินผลสําเร็จที่ไดจาก

การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทํานุ

บํารุงศลิปะและวัฒนธรรม รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือนําไปปรับปรุงกระบวนการฯ ในป

การศึกษาถดัไป  

       ผลการประเมิน พบวา ในปการศึกษา 2559 หลกัสตูรมีการจัดการเรียนการสอนใหมี

การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสงัคม การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม ได

ครบทัง้ 3 ดาน และบรรลุเปาหมายของการบูรณาการทั้ง 3 ดาน 

        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นควรใหคงกระบวนการจัดการเรียนสอนฯ ไวเชนเดมิ

ในปการศึกษา 2560 แตควรปรับปรุงโดยการเพ่ิมรายวิชาที่สามารถนํามาบูรณาการใหมากขึ้น 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

B.Sc.Stat_59_5.2_1 การกําหนดอาจารยผูสอนใหกับแตละรายวิชา 

B.Sc.Stat_59_5.2_2 บันทึกขอความ เร่ืองขออนุมตัิเชิญอาจารยพิเศษ 

B.Sc.Stat_59_5.2_3 ผลการประเมินอาจารยเปนรายวิชา ปค. 003 ภาคการศึกษา 1/2559  

B.Sc.Stat_59_5.2_4 ผลการประเมินอาจารยเปนรายวิชา ปค. 003 ภาคการศึกษา 2/2559 

B.Sc.Stat_59_5.2_5 การเผยแพร มคอ.3 – 6 บนเว็บไซต 
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การประเมินผูเรียน (ตัวบงช้ีที่ 5.3) 

         หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ มีกระบวนการการประเมินผูเรียน มีวัตถปุระสงคเพ่ือการปรับปรุง

การเรียนการสอน การพัฒนาการเรียนรูของนิสติ  และเพ่ือใหนิสติมผีลการเรียนรูตามทีห่ลักสตูรคาดหวัง  ดัง

รายละเอียดตอไปน้ี  

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ระบบและกลไก

การประเมินผล

การเรียนรูฯ  

      หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติิ มีการวางระบบและกลไกในการประเมินผล

การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดงัน้ี 

   1. หลักสูตรมีการกําหนดแผนการเรียนรูลงในรายละเอียดหลักสตูร (มคอ.2) โดยใหมีการ

กําหนดการกระจายมาตรฐานการเรียนรูของหลักสตูรสูรายวชิา (Curruculum mapping) ที่

ชดัเจนในการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ5 

ดาน 

   2. กอนเปดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรควบคมุดูแลใหอาจารยผูสอนแต

ละรายวิชาจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4  โดยใหระบุการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการ

เรียนการสอนใหเกิดผลการเรียนรูในคาบเรียน และบอกวิธีการวัดผลของการเรียนรูทัง้ 5 ดาน

อยางชดัเจน โดยการกําหนดนํ้าหนักแตละองคประกอบตองสอดคลองกับจุดเนนของแตละ

รายวิชา การใชวิธีการประเมินตองมีความหลากหลายขึ้นอยูกับธรรมชาตขิองแตละรายวิชา 

และเพ่ือใหตรงกับผลการเรียนรูและวัตถปุระสงคของหลักสตูร ใน มคอ. 2 เชน มขีอสอบที่

เปนปรนัยและอตันยั มีการสังเกตพฤติกรรมนิสติ การสอบทกัษะในหองปฏบิตัิการ

คอมพิวเตอร การนําเสนอหนาชั้นเรียน และการใหคะแนนการทํางานกลุม รวมทั้งการนํา

แผนการปรับปรุงรายวิชาที่ระบุไวใน มคอ.5 (ของปการศึกษากอนหนา) มาพิจารณาดวย 

   3. อาจารยผูสอนนํา มคอ.3 และ มคอ.4 เผยแพรบนเว็บไซต ใหนิสติทกุคนรับทราบเกณฑ

การประเมินและมีสวนรวมในการประเมินกอนเปดภาคการศึกษา 30 วัน 

   4. ในระหวางการเรียนการสอนแตละรายวิชาอาจารยผูสอนมีการประเมินผลการเรียนรู

ตามที่ตกลงกบันิสติและปรากฎใน มคอ.3 และ มคอ.4 

   5. มีการประชุมทวนสอบผลการเรียน กอนแจงเกรดใหนิสติรับทราบ 

   6. สิ้นภาคการศึกษา อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 และนํา

เผยแพรบนเว็บไซตภายใน 30 วัน หลังปดภาคการศกึษา 

   7. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมเพ่ือพิจารณารายงานผลการเรียนรูในมคอ.5 และ 

มคอ.6  และตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนสิติ เพ่ือทําการปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลการเรียนรู  และหากพบวามี

รายวิชาใดมีความผดิปกติ คณะกรรมการบริหารหลักสตูรจะทําการพูดคยุ สอบถามถึงสาเหตุ 

และรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกปญหา 

   8. หลักสูตรจัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร (มคอ.7) ใหแลวเสร็จภายใน 



 หนา 86 

60 วัน หลังปดภาคการศึกษาที่ 2   

   9. สิ้นปการศึกษา คณะกรรมบริหารหลักสตูรประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการการ

ประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาตเิพ่ือนําไปปรับปรุง

กระบวนการฯ ใหดียิ่งขึ้น 

การดําเนินการการ

ประเมินผลการ

เรียนรูฯ ในป

การศึกษา 2559 

      ในปการศึกษา 2559 หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิมกีารดําเนินงานใน

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ ตามระบบและ

กลไกขางตน ดังน้ี 

    1. กอนเปดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรรวมกับภาควิชาคณิตศาสตรแจง

กําหนดการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ใหอาจารยผูสอนทราบ และมอบหมายใหภาควชิาเปนผู

กํากับและตดิตามการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ของหลักสตูรใหครบถวนทุกรายวชิา (การ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คร้ังที่  9/2559 และ คร้ังที ่14/2559) 

   2. อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4  และ นําขึ้นเผยแพรบนเว็บไซต 

ใหนิสติทกุคนรับทราบเกณฑการประเมินและมีสวนรวมในการประเมิน กอนเปดภาคการ 

ศึกษา 30 วัน (B.Sc.Stat_59_5.3_1) 

   3. ในระหวางการเรียนการสอนแตละรายวิชาอาจารยผูสอนมีการประเมินผลการเรียนรู

ตามที่ตกลงกบันิสติและปรากฎใน มคอ.3 และ มคอ.4 

   4. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการประชุมทวนสอบผลการเรียนของนิสติแตละรายวิชา

หลงัสอบปลายภาคโดยพิจารณาตาม มคอ.3 และการกระจายเกรด (การประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร คร้ังที ่ 1/2560 และ คร้ังที ่6/2560) จากนั้นสงผลการประชุม

การทวนสอบและผลการตัดเกรดที่ไมเปนทางการเสนอเขาทีป่ระชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ถาทีป่ระชุมฯ อนุมัต ิผูสอนจะบันทึกเกรดและประกาศเกรดบนเว็บไซตของมหาวิทยาลยั นิสติ 

ผูปกครอง และอาจารยที่ปรึกษาจะทราบผลการเรียนพรอมกันบนเว็บไซต นิสติและอาจารยที่

ปรึกษาจะนําผลการเรียนไปวางแผนการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป    

   5. อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจัดทํารายงานผลการเรียนรูใน มคอ.5 และ มคอ.6 และนํา

เผยแพรบนเว็บไซตภายใน 30 วัน หลังปดภาคการศกึษา (B.Sc.Stat_59_5.3_1) 

   6. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการประชุมเพ่ือพิจารณารายงานผลการเรียนรูใน มคอ.5 

และ มคอ.6  และตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสติ การประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร คร้ังที ่ 1/2560 และ คร้ังที่ 6/2560)  
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แผนผังที่ 10 ระบบประเมินผลการเรียนรูของนิสิต 
ระบบ กลไก 

ระยะเวลา/ ผูรับผิดชอบ 

 

- กอนเปดภาคการศึกษา/ อาจารย

ผูสอน 

 

 

- กอนเปดภาคการศึกษา 30 วัน/ 

อาจารยผูสอน 

- กอนเปดภาคการศึกษา 30 วัน/ 

อาจารยผูสอน 

- กอนเปดภาคการศึกษา 30 วัน/ 

อาจารยผูสอน 

- สัปดาหแรกของการเปดภาค

การศึกษา/ อาจารยผูสอน 

- ระหวางเปดภาคการศึกษา/ อาจารย

ผูสอน 

- ปลายภาคการศึกษา/ อาจารยผูสอน 

- ตลอดภาคการศึกษา/ อาจารยผูสอน 

- หลังสอบวันสุดทาย 2 สัปดาห/  

อาจารยผูสอน 

- ภายใน 30 วันหลังปดภาคการศึกษา 

มคอ.5/มคอ.6 และภายใน 60 วันหลัง

ส้ินสุดปการศึกษา มคอ.7/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

- ปดภาคการศึกษาที่ 2/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 
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- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต 

    ในปการศึกษา 2559 หลักสตูรไดทําการปรับปรุงกระบวนการฯ ในขั้นตอนของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติ 

โดยเพ่ิมการทวนสอบผลการเรียนรูของนิสติในแตละรายวิชากอนสอบกลางภาค และกอนสอบปลายภาค (ซ่ึงไมมีในป

การศึกษา 2558) โดยใชการพูดคยุและสอบถามนิสติโดยตรง เพ่ือประเมินผลการเรียนรูของนิสติ ถาผลการเรียนรูของ

นิสติไมเปนไปตามเปาหมาย (คาดวาจะสอบไมผานในรายวชิานั้น ๆ)  หลกัสตูรจะพิจารณาหาแนวทางในการ

พัฒนาการเรียนรูของนิสติเพื่อใหไดผลการเรียนรูตามเปาหมาย  (สอบผานในรายวิชานั้น ๆ) 

การตรวจสอบการ

ประเมินผลการ

เรียนรูของนิสิตใน

ปการศึกษา 2559 

       ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิมกีารดําเนินงานการ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสติ ดังน้ี 

   1. หลักสูตรมกีารควบคุมใหอาจายผูสอนในแตละรายวิชากําหนดวิธีการประเมินที่สอดคลอง

กับวัตถปุระสงคและกิจกรรมการเรียนการสอน เกณฑการประเมินและการตดัเกรดตองชดัเจน

สอดคลองกบัเกณฑที่นิสติรับรูรวมกันตั้งแตเปดภาคการศึกษา และการวัดและประเมินผลตอง

โปรงใส ตรวจสอบได  

   2. หลักสูตรมกีารทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนิสติตามมาตรฐานผลการเรียนในระดับรายวิชา 

และระดับหลักสตูร เพ่ือยืนยันวาผูเรียนมีผลสมัฤทธ์ิการเรียนรูตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู

ที่กําหนดในรายวิชาและหลกัสตูร  มีรายละเอียด ดังน้ี  

     2.1 การทวนสอบผลสมัฤทธิฯ์ ระดับรายวิชา ไดแก  

       (1)  อาจารยผูสอนทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาที่ผูสอนรับผดิชอบตั้งแตการสังเกตการ

เขาเรียน การทําแบบฝกหดั การทําขอสอบ การชวยเหลือของอาจารยผูสอน และถาประเมิน

แลวคาดวานิสติไมสามารถสอบผานอาจารยจะแนะนําใหถอนรายวิชา 

       (2) อาจารยผูสอนใหนิสติประเมินผลการเรียนรู 5 ดานของตนเองในแตละรายวิชาโดยใช

แบบประเมินทีส่อดคลองกบัมาตรฐานการเรียนรูใน มคอ.2  ผลการประเมินอยูในระดับมากขึ้น

ไป (B.Sc.Stat_59_5.3_2)  

       (3)  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการทวนสอบผลการเรียนรูของนิสติในแตละรายวิชา

กอนสอบกลางภาค และกอนสอบปลายภาค  

        ภาคการศึกษาที ่1 ไมมีรายวิชาใดที่มีปญหา   

        ภาคการศึกษาที ่2 หลกัสตูรทําการทวนสอบผลการเรียนรูของนิสติในรายวชิาแคลคูลสั 

2 (MA116) ทั้งกอนสอบกลางภาคและปลายภาค โดยการสมัภาษณพูดคยุพบวาผลการเรียนรู

ของนิสิตบางคนไมเปนไปตามเปาหมาย นิสติคาดวาจะสอบไมผานในรายวิชาน้ี หลักสตูร

พิจารณาหาแนวทางแกไขโดยรวมมอืกับหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร 

และภาควิชา จัดใหม ีMath Clinic สอนเสริม กอนสอบกลางภาคในวันที่ 22, 28 กุมภาพันธ 

และ 1 มีนาคม 2560 และกอนสอบปลายภาคในวันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 ผลที่ไดคือ 

นิสติมีการพัฒนาทําใหผลการเรียนรูเปนไปตามเปาหมาย นิสติทุกคนสอบผานรายวิชาแคลคูลสั 

2 (MA116) 

      (4)  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการประชุมทวนสอบผลการเรียนของนสิติแตละ
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รายวิชาหลังสอบปลายภาคโดยพิจารณาตาม มคอ.3 และการกระจายเกรด การประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร คร้ังที ่ 1/2560 และ คร้ังที ่6/2560) จากน้ันสงผลการประชุม

การทวนสอบและผลการตดัเกรดที่ไมเปนทางการเสนอเขาทีป่ระชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ถาทีป่ระชุมฯ อนุมตั ิผูสอนจะบันทึกเกรดและประกาศเกรดบนเว็บไซตของมหาวิทยาลยั นิสติ 

ผูปกครอง และอาจารยทีป่รึกษาจะทราบผลการเรียนพรอมกันบนเว็บไซต นิสิตและอาจารยที่

ปรึกษาจะนําผลการเรียนไปวางแผนการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป  

      (5)  หลักสตูรมีการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรูทั้งสิ้น 21 รายวิชา จาก 51 

รายวิชาทีเ่ปดสอนในปการศึกษา 2559 คดิเปนรอยละ 41.18 

     2.2 การทวนสอบผลสมัฤทธิฯ์ ระดับหลกัสตูร ไดแก  

      (1)  การทวนสอบผลการเรียนรูของนสิติตามสมรรถนะและการเรียนรูในแตละชั้นปที่

หลักสตูรกําหนดไว นิสติสวนใหญมีผลการเรียนเปนไปตามทีห่ลักสตูรคาดหวังไว และจะสําเร็จ

การศึกษาตามแผน  ถามีนิสติบางคนมผีลการเรียนรูไมเปนไปตามทีค่าด อาจารยที่ปรึกษาจะ

ขอความรวมมืออาจารยผูสอนเพ่ือใหความดแูลอยางใกลชดิ 

      (2)  การทวนสอบทางดานผลการเรียนรูของนิสติกอนจบการศึกษาผานรายวิชาสัมมนา

และโครงงานที่นิสติตองรวบรวมองคความรูที่ศกึษามานําเสนอตอเพ่ือนรวมชั้น อาจารยประจํา

หลักสตูร และนําเสนอตอสาธารณชนผานโปสเตอรและการนําเสนอปากเปลาในงานนําเสนอ

โครงงานของนิสติปสดุทาย (B.Sc.Stat_59_5.3_3) ซ่ึงการดาํเนินงานแตละขั้นตอนเปนไปตาม

แผนงานที่วางไว และมีการประเมินผลงานครบ PDCA ตอเน่ืองมาทุกปการศึกษา 

      (3)  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรนําผลการประเมินการฝกงาน (B.Sc.Stat_59_5.3_4) 

ผลการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 5 ดานจากนิสติทีส่ําเร็จการศึกษาในป

การศึกษา 2559 (B.Sc.Stat_59_5.3_5) และจากผูใชบัณฑติ  (B.Sc.Stat_59_5.3_6) มา

พิจารณาการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู จากผลการประเมินการฝกงานของนิสิตชั้นปที ่3 

พบวานิสติสามารถนําความรูทางเทคโนโลยีไปใชงานได สําหรับผลการประเมินผูใชบัณฑติ

พบวาบัณฑติมีคุณธรรมจริยธรรม ดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ และดานความรู

ความสามารถทางวิชาการ อยูในระดับมาก (คะแนน 4.33, 4.11, 4.11, และ 4.00 ตามลําดับ) 

และดานทักษาะทางปญญาอยูในระดับปานกลาง (คะแนน 3.83)   

การประเมิน

กระบวนการการ

ตรวจสอบการ

ประเมินผลการ

เรียนรูของนิสิตใน

ปการศึกษา 2559 

      ในการประเมินกระบวนการการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนสิิตของป

การศึกษา 2559 หลกัสตูรไดกําหนดเปาหมายในดานตาง ๆ  ไวดังนี ้

 เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

การวัดและ

ประเมินผล 

นิสิตชั้นปสุดทายมีระดับความพึงพอใจ

ตอทั้ง 3 ขอตอไปน้ี ในระดับมากขึ้นไป 

(คะแนน 3.26 ขึ้นไป) 

(1) วิธีการประเมินผลสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและกิจกรรมการเรียนการ

 ระดับความพึงพอใจ 

(1) วิธีการประเมินผล

สอดคลองกับวัตถุ 

ประสงคและกิจ 

กรรมการเรียนการสอน 

มากท่ีสุด 

(คะแนน 4.29 จาก

คะแนนเต็ม 5) 
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สอน  

(2) การวัดและการประเมินผลเปนไป

ตามระเบียบและกฏเกณฑที่กําหนดไว

ลวงหนา  

(3) ระบบการวัดและประเมินผลโปรงใส 

ตรวจสอบไดตามเวลา 

 

(2) การวัดและการ

ประเมินผลเปนไปตาม

ระเบียบและกฏ 

เกณฑท่ีกําหนดไว

ลวงหนา 

มากท่ีสุด 

(คะแนน 4.29 จาก

คะแนนเต็ม 5) 

(3) ระบบการวัดและ

ประเมินผลโปรงใส 

ตรวจสอบไดตาม

เวลา 

มากท่ีสุด 

(คะแนน 4.27 จาก

คะแนนเต็ม 5) 

 
การทวน

สอบผล 

สัมฤทธิ์ฯ 

ระดับราย 

วิชา 

(1) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน 

มคอ.3 อยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

(2) นิสิตประเมินผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานฯ ทั้ง 5 ดาน ของ

ตนเองในแตละรายวิชา อยูในระดับมาก

ขึ้นไป (คะแนน 3.26 ขึ้นไป) 

(1) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน 

มคอ.3 ทั้งสิ้น 21 วิชาจาก  51  วิชา คิด

เปนรอยละ 41.18 ของรายวิชาที่เปดสอน

ในปการศึกษา 2559 

(2) จากผลการประเมินตนเองของนิสิต

เร่ืองการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานฯ ทั้ง 

5 ดาน พบวาทุกรายวิชามีระดับคะแนน 

อยูในระดับมากขึ้นไป ทั้ง 5 ดาน   

การทวน

สอบผล 

สัมฤทธิ์ฯ ระ 

ดับหลักสูตร 

(1) รอยละ 85 ของนิสิตชั้นปที ่1 – ชั้น

ปที่ 3 มีผลการเรียนรูเปนไปตาม

สมรรถนะและการเรียนรูในแตละช้ันป

ตามที่หลักสูตรกําหนด  

    รอยละ 95 ของนิสิตชั้นปที่ 4 สําเร็จ

การศึกษาตามแผน และตองมีผลการ

เรียนต้ังแต B ขึ้นไปในรายวิชาสัมมนา

และวิชาโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  

ชั้น

ปท่ี 

จํา
นว

นนิ
สิต

ทั้ง
หม

ด 

จํา
นว

นนิ
สิต

ที่ม
ีผล

กา
รเ

รีย
นรู

ตา
มค

าด
/

สํา
เร็

จก
าร

ศึก
ษา

ตม
แผ

น 

วิช
าโ

คร
งง

าน
 

วิช
าส

ัมม
นา

 
A B+ A B+ 

1 25 25 

(100%) 

- - - - 

2 16 14 

(87.5%) 

- - - - 

3 19 18 

(94.7%) 

- - - - 

4 18 18 

(100%) 

15 3 13 5 
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(2) นิสิตที่สําเร็จการศึกษาในป

การศึกษา 2559 ประเมินผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานฯ ทั้ง 5 ดาน ของ

ตนเอง อยูในระดับมากข้ึนไป (คะแนน 

3.26 ขึ้นไป) 

(3) ผูใชบัณฑิตระเมินผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานฯ ทั้ง 5 ดาน ของ

บัณฑิต อยูในระดบัมากขึ้นไป (คะแนน 

3.26 ขึ้นไป) 

 

(2) และ (3)  

การเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานฯ 

ระดับคะแนน 

(2
) นิ

สิต
ที่ส

ําเ
ร็จ

กา
รศ

ึกษ
าใ

นป


กา
รศึ

กษ
า 

25
59

 ป
ระ

เม
ิน

ตน
เอ

ง 

(3
) ผู

ใช
บัณ

ฑิต
ปร

ะเ
มิน

บัณ
ฑิต

 

ดานคุณธรรมจริยธรรม มากท่ีสุด 

(4.29) 

มากท่ีสุด 

(4.33) 

ดานความรู มาก 

(4.19) 

มาก 

(4.00) 

ดานทักษะทางปญญา มาก 

(4.19) 

มาก 

(3.83) 

ดานความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

มากท่ีสุด 

(4.29) 

มาก 

(4.11) 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มากท่ีสุด 

(4.29) 

มาก 

(4.11) 

  
 

 

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

การกํากับการ

ประเมินการจัดการ

เรียนการสอน และ

ประเมินหลักสูตร 

(มคอ.5 มคอ.6 

และ มคอ.7) 

        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการตดิตามการประเมินการเรียนการสอน มคอ.5 และ

รายงานประเมินหลักสตูร มคอ.7 ตามกรอบเวลา โดยการตดิตามในคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรและที่ประชุมภาควิชามีการกําหนดชวงเวลาในการสงการประเมินและจัดสงรายงาน

บนเวบไซตของคณะหรือมหาวิทยาลยั ทางหลกัสตูรมีการจัดทํา มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 

ตามมาตรฐาน TQF ดําเนินการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 

มคอ.6 และ มคอ.7) ดวยการพิจารณาความสอดคลองกันของ มคอ.1 ถึง มคอ.7 โดยกํากับให

ไปในทิศทางเดยีวกัน และนําผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน การพัฒนากิจกรรมของ

นิสติและการพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑติ (การ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คร้ังที่  8/2560) 
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การประเมินและปรับปรุงกระบวนการการประเมินผูเรียน 

        สิ้นปการศกึษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมเพ่ือทําการประเมินกระบวนการการประเมิน

ผูเรียน และหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการฯ ใหดยีิง่ขึ้น พบวา  

       1. การเพ่ิมการทวนสอบผลการเรียนรูของนิสติในแตละรายวิชากอนสอบกลางภาค และกอนสอบปลายภาค ทํา

ใหหลักสตูรสามารถหาแนวทางชวยเหลือนิสิตใหมีการพัฒนาการเรียนรูไดทันทวงท ีมีผลทําใหนิสติสอบผานรายวิชา

แคลคลูัส 2 (MA116) ทกุคน คณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิเคราะหแลวเห็นควรใหคงขั้นตอนการทวนสอบน้ีในป

การศึกษา 2560  

       2. วิธกีารประเมินผลการเรียนรูของนิสิตที่หลักสตูรดําเนินการอยูมีมาตรฐานทีด่ี เน่ืองจากผลการประเมินผลการ

เรียนรูฯ ของหลักสูตร สอดคลองกับผลการประเมินตนเองของนิสติในแตละรายวิชา รวมทั้งสอดคลองกบัการใหขอมูล

ยอนกลบัของผูสําเร็จการศึกษาและผูใชบัณฑติ ซึ่งผลการประเมินสะทอนใหเห็นวานิสติและบัณฑติของหลักสูตรมีผล

การเรียนรูเปนไปตามทีห่ลักสตูรระบุไวใน มคอ.2 และระดับความพึงพอใจตอการวัดและการประเมินผลของนิสติอยู

ในระดับมากทีสุ่ด คณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิเคราะหแลว เห็นควรใหคงใชกระบวนการประเมินผลการเรียนรูที่

ใชในปน้ีในปการศึกษา 2560 

       3. ถึงแมวาวิธีการประเมินผลการเรียนรูของนิสติที่หลกัสตูรดําเนินการอยูมีมาตรฐานทีด่ีอยูแลว แตเปนผลการ

ประเมินเชงิปริมาณอยางเดยีว คณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิเคราะหแลวเห็นวาควรมีการปรับปรุงการบวนการ

ประเมินผลการเรียนรูของนสิิตโดยมีการนําผลการประเมินเชิงคุณภาพเขามาพิจารณาดวย ซึ่งหลักสตูรจะพิจารณา

รายวิชา วิธีการ รูปแบบการประเมิน ในใชการประเมินเชิงคณุภาพในการประเมินผลการเรียนรูของนิสติกอนเปดภาค

การศึกษา 1/2560 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

B.Sc.Stat_59_5.3_1 การเผยแพร มคอ.3 – 6 บนเว็บไซต 

B.Sc.Stat_59_5.3_2 ผลการประเมินผลการเรียนรู 5 ดานของตนเอง 

B.Sc.Stat_59_5.3_3 ตัวอยางโปสเตอรในการงาน SCI FAIR 

B.Sc.Stat_59_5.3_4 ผลการประเมินการฝกงานของนสิติชั้นปที ่3 (นิสติรหสั 56)  

B.Sc.Stat_59_5.3_5 ผลการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 5 ดานจากนิสติที่จบการศึกษาในป

การศึกษา 2559  

B.Sc.Stat_59_5.3_6 ผลการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 5 ดานจากผูใชบัณฑติ (บัณฑติจบรุนป

การศึกษา 2558) 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ตัวบงชี้ที่ 5.4) 

 ผลการดําเนินงานของหลักสตูร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทีป่รากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ขอ 7 ที่หลักสูตรดําเนินงานไดในแตละป

การศึกษา 

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance 

Indicators) 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

รายการหลักฐาน 

1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย

รอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน

การดําเนินงานหลักสูตร  

อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 

มีสวนรวมในการประชุมจํานวน 12 ครั้งในป

การศึกษา 2559 เพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงาน 

B.Sc.Stat_59_5.4_1 

 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

ไดรับการรบัทราบจาก สกอ. เมื่อวันที่ 22 

กุมภาพันธ 2555  โดยมีรายละเอียดของ

หลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

B.Sc.Stat_59_5.4_2 

 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด

สอนใน แตละภาคการศึกษา ให

ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ 

มคอ.3  และ มคอ.4 ในภาคการศึกษาที่ 

1/2559 จํานวน 27 วิชา และ 24 วิชา ในภาค

การศึกษาที่ 2/2559 กอนการเปดสอนในแต

ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

 

B.Sc.Stat_59_5.4_3 

 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

ส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให

ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตร ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5  และ มคอ.6 

ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 จํานวน 27 วิชา 

และ 24 วิชา ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 

2559 ครบทุกรายวิชา 

 

B.Sc.Stat_59_5.4_4 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 

60 วัน หลังปการศึกษา 

หลักสูตร มีการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_5.4_5 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่

กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา

มี) อยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปดสอนในแตละป

หลักสูตร มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน  

มคอ.3 ทั้งส้ิน 21 วิชาจาก 51 วิชา คิดเปน

รอยละ 41.18 ของรายวิชาที่เปดสอนในป

การศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_5.4_6 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance 

Indicators) 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

รายการหลักฐาน 

การศึกษา 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือการประเมินผลการเรียนรู จาก

ผลการประเมินการดําเนินงานที่

รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

หลักสูตร มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ

ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว เชน 

การเพิ่มโจทยปญหา และ กรณีศึกษา 

B.Sc.Stat_59_5.4_5 

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับ

การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน

การจัดการเรียนการสอน 

ไมมีการรับอาจารยใหม 

 

-  

9 อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับ

การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนา

ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ

หนึ่งครั้ง 

B.Sc.Stat_59_5.4_7 

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน

การสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอย

กวารอยละ 50 ตอป 

บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนทุก

คนไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
B.Sc.Stat_59_5.4_8 

11 ระดบัความพึงพอใจของนิสิตป

สุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.50 

จากคะแนนเต็ม 5.00 

นิสิตปสุดทาย/บณัฑิตใหมมีระดับความพึง

พอใจตอคุณภาพหลักสูตรอยูในระดับมาก 

(คะแนน 4.12 จากคะแนนเต็ม 5) 

B.Sc.Stat_59_5.4_9 

12 ระดบัความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

ที่มีตอบณัฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ผูใชบัณฑิตมีระดบัความพึงพอใจตอบัณฑิต

ใหม อยูในระดับมาก  

(คะแนน 4.08 จากคะแนนเต็ม 5)  

B.Sc.Stat_59_5.4_10 

รวมตัวบงชี้ในปนี ้ 12 - 

จํานวนตัวบงชีในปนี้ที่ดําเนินการผาน 12 - 

รอยละของตัวบงช้ีทั้งหมดในปนี ้ 100 - 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว 

มีคาคะแนนเทากับ 5 คะแนน 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

B.Sc.Stat_59_5.4_1 การประชุมหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิ

B.Sc.Stat_59_5.4_2 เลมหลักสตูร (มคอ.2) ฉบับที ่สกอ. ประทับตรารับทราบ 

B.Sc.Stat_59_5.4_3 รายละเอียดของรายวิชาทีเ่ปดสอน ปการศึกษา 2559 (มคอ.3 และ มคอ.4)  

B.Sc.Stat_59_5.4_4 ผลการดําเนินงานของรายวิชาทีเ่ปดสอน ปการศกึษา 2559 (มคอ.5 และ มคอ.6) 

B.Sc.Stat_59_5.4_5 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร 

(มคอ.7) ปการศึกษา 2559  

B.Sc.Stat_59_5.4_6 ผลการประเมินผลการเรียนรู 5 ดานของตนเอง 

B.Sc.Stat_59_5.4_7 โครงการ/กิจกรรม พัฒนาทางวชิาการ และ/หรือ วชิาชพี ทีอ่าจารยประจําหลักสตูร

เขารวมในปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_5.4_8 โครงการ/กิจกรรม พัฒนาทางวชิาการ และ/หรือ วชิาชพี ทีบุ่คลากรสายสนับสนุน

เขารวมในปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_5.4_9 ผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตรสําหรับนิสติชั้นปสดุทาย 

B.Sc.Stat_59_5.4_10 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มตีอบัณฑติใหม 
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ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (ตัวบงช้ีที่ 6.1) 

- ระบบการดําเนินงานของภาควชิา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลกัสูตรเพ่ือใหมีส่ิงสนับสนุน

การเรียนรู 

ระบบการดําเนินงาน

ของภาควิชา/คณะ/

สถาบันโดยมีสวน

รวมของอาจารย

ประจําหลักสูตร

เพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู 

      หลักสตูรสถิตมิีระบบและกลไกเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยแตงตัง้อาจารยประจํา

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิเปนกรรมการฝายแผนและงบประมาณของ

ภาควิชาคณิตศาสตรเพ่ือใหมีสิง่สนบัสนุนการเรียนรูในหลักสตูรที่เพ่ิมเติมจากสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูที่ภาควิชาคณิตศาสตร  และคณะวิทยาศาสตร รวมทั้งมหาวิทยาลยัจัดให  

หลักสตูรไดวางระบบสิง่สนบัสนุนการเรียนรูเพ่ือใหนิสิตและอาจารยมีสิง่สนบัสนุนการเรียนรู

ที่เพียงพอและมคีวามพึงพอใจในการมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในระดับมากขึ้นไป  หลกัสตูรได

วางแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากงบประมาณเงินรายไดที่ไดรับจัดสรรและเสนอขอ

จากงบประมาณแผนดินดงัน้ี 

   1. กําหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางดานวัสดแุละครุภัณฑของหองเรียนแลหองปฏิบตัิการ

ทางสถติิเพ่ือใหมีความเพยีงพอตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสตูรสถติแิละบริการ

หลักสตูรอื่น 

   2. อาจารยประจําหลักสตูรและเจาหนาทีข่องภาควิชาคณิตศาสตรสํารวจความพรอมของ

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน กอนเปดภาคเรียน ปการศึกษาละ 2 คร้ัง 

   3. ประเมินความตองการของนิสติดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางดานวัสดแุละครุภัณฑตอ

การจัดการเรียนการสอน 

   4. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรวางแผนการจัดทํางบประมาณเงินรายไดจากยอดเงินที่

ไดรับจัดสรรสําหรับการตั้งคําขอซื้อครุภัณฑและทุนการศึกษา และจัดทําคําของบประมาณ

เงินแผนดินรวมกบัภาควิชาในการเสนอขอซื้อครุภัณฑในสวนที่หลกัสตูรรับผดิชอบแลวสงไป

ยังคณะและมหาวิทยาลยั 

   5. จัดการเรียนการสอนโดยใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทีมี่อยู 

   6. นิสติประเมินความพึงพอใจตอสิง่สนับสนุนการเรียนรูโดยใชแบบประเมิน ปค. 004 

ปลายภาคเรียน  ปการศึกษาละ 2 คร้ัง  

   7. ปลายปการศึกษา นิสติประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในภาพรวมของ

คณะและมหาวิทยาลยัโดยใชแบบประเมินของคณะ เพ่ือนําผลไปปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูตลอดปการศกึษา 

   8. ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากผลการประเมินกระบวนการและการตรวจสอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
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แผนผังที่ 11 ระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผูรับผิดชอบ 

 

- กอนเปดภาคเรียน/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- กอนเปดภาคเรียน/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- กอนเปดภาคเรียน/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

 

 

- ระหวางเปดภาคเรียน/ 

อาจารยผูสอน 

 

- ส้ินสุดภาคเรียน/อาจารย

ประจําหลักสูตร 

 

- ตลอดปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- ปดภาคเรียนท่ี 2/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 
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การดําเนินงาน       หลักสตูรสถติิมีหองเรียนในความรับผดิชอบของหลกัสตูร จํานวน 1 หอง ความจุ 70 ที่น่ัง  

มีหองปฏิบตัิการ 1 หอง ความจุคอมพิวเตอร 50 เคร่ือง โดยนิสติสามารถใชคอมพิวเตอรได 1 

คน ตอ 1 เคร่ือง ในหองเรียนและหองปฏิบตัิการมีอุปกรณอํานวยความสะดวกในการเรียน

การสอนไดแก โปรเจคเตอรและจอรับภาพ 2 ชดุ  เคร่ืองฉายภาพสามมิต ิคอมพิวเตอรหนา

ชั้นเรียน กระดานอัจฉริยะ กระดานดํา กระดานไวทบอรด  ในปการศึกษา 2559  หลกัสตูร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ  มีการดําเนินงานจากผลการปรับปรุงในปการศึกษา 

2558 ดังน้ี 

1.  กอนเปดภาคเรียนในปการศึกษา 2559 อาจารยประจําหลักสตูร และเจาหนาที่ของ

ภาควิชาคณิตศาสตรสํารวจความพรอมของหองเรียน หองปฏิบตัิการของหลกัสตูร และของ

ภาควิชา  สํารวจความพรอมของอุปกรณที่ตองใชในการเรียนการสอนในหองเรียนและ

หองปฏบิตัิการ เชน ไมโครโฟน คอมพิวเตอร เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ  โปรเจคเตอร  ในสวน

ของหนังสือ วารสาร และอื่นๆ ที่มีในหองสมุด อาจารยผูสอนในหลักสตูรจะไปสํารวจที่

หอสมดุกลางของมหาวิทยาลยั และเสนอซื้อตอหอสมดุกลาง  

2. ในการจัดตารางสอนสําหรับรายวิชาในหลักสตูรประธานหลักสตูรจะใชหองเรียนและ

หองปฏบิตัิการของสาขาวิชาสถติิเปนลําดับแรก ถาหองเรียนและหองปฏิบตักิารดังกลาวไม

วางสามารถใชหองเรียนอื่นๆ ของภาควิชาได ผลจากการสํารวจความพรอมของครุภัณฑและ

การตั้งงบประมาณในปการศึกษาที่ผานมาทําใหหลักสตูรสามารถจัดหาครุภัณฑทดแทน

ครุภัณฑใกลหมดอายุใชงานเพ่ือใหมีความพรอมตอการจัดการเรียนการสอน 

  3. จากการประเมินกระบวนการเพื่อใหหลักสตูรมีสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูที่เพียงพอตอการ

จัดการเรียนการสอนและเอื้อนิสติตอการคนควาเพ่ิมเตมิพบวาในป 2559 หลักสตูรสามารถ

จัดหาครุภัณฑทดแทนของเดมิทีล่าสมัยหรือใกลหมดอายุใชงานไดครบตามแผนที่วางไว 

     ผลการสํารวจหองเรียนและหองปฏบิตัิการของหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

สถติ ิแสดงไดดงันี ้

หองเรียน 19-1909 

 จํานวน จํานวน

อุปกรณที่

ใชการได 

อุปกรณที่

ตองการ

ซอมแซม 

จํานวนอุปกรณ

ที่จัดซ้ือในป 

2559 

ไมโครโฟนเคร่ืองขยายเสยีง 1 ชดุ 1 ชุด - - 

เคร่ืองฉายภาพ 3 มิต ิ 1 เคร่ือง 1 เครื่อง - 1 เคร่ือง 

โปรเจคเตอร 2 เคร่ือง 2 เครื่อง - 1 เคร่ือง 

คอมพิวเตอร 1 เคร่ือง 1 เครื่อง - - 

โตะ เกาอ้ี 72 ชดุ 72 ชุด - - 

เคร่ืองปรับอากาศ 2 ตัว 2 ตัว - - 

จอรับภาพ 2 จอ 2 จอ - - 



 หนา 99 

กระดานดํา 1 แผน 1 แผน - - 

กระดานไวทบอรด 1 ชดุ 1 ชุด - - 

หองเรียน 19-1910 

 จํานวน จํานวน

อุปกรณที่

ใชการได 

อุปกรณที่

ตองการ

ซอมแซม 

จํานวนอุปกรณ

ที่จัดซ้ือในป 

2559 

ไมโครโฟนเคร่ืองขยายเสยีง 1 ชดุ 1 ชุด - - 

เคร่ืองฉายภาพ 3 มิต ิ  1 เคร่ือง 1 เครื่อง - - 

โปรเจคเตอร 2 เคร่ือง 2 เครื่อง - - 

คอมพิวเตอร 51 เคร่ือง 51 เครื่อง - - 

โตะ เกาอ้ี 50 ชดุ 50 ชุด - - 

เคร่ืองปรับอากาศ 4 เคร่ือง 4 เครื่อง - 2 เคร่ือง  

จอรับภาพ 2 จอ 2 จอ - - 

กระดานไวทบอรด 3 ชดุ 3 ชุด - - 

      4. เนื่องจากมหาวิทยาลยัไมมีนโยบายใหมีหองสมดุของภาควิชาและของคณะ มแีต

หอสมดุกลางของมหาวิทยาลยั ในแตละภาคการศึกษา อาจารยประจําหลักสตูรจะเสนอสิง่

สนับสนุนทางการศึกษา ดานหนังสือ วารสาร ไปยังหอสมดุกลางของมหาวิทยาลยั เพ่ือ

พิจารณาจัดซ้ือใหนิสติและอาจารยใชศึกษาคนควาเพ่ิมเติม นอกจากน้ีหลกัสูตรไดชวยเหลอื

นิสติโดยตดิตั้งเคร่ืองรับสัญญาณ WI-FI เพ่ือใหนิสติคนควาเพ่ิมเติมจากหองสมดุดิจิทัลของ

มหาวิทยาลยั 

    5. ปลายภาคเรียนที่ 1/2559 นิสติประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยใช ปค. 004 ผลการ

ประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจาก ปค. 004  มีคาเฉลีย่เทากับ 4.47 อยูใน

ระดับมากทีส่ดุ (B.Sc.Stat_59_6.1_1)  

     6. สาขาวิชาสถติิไดนําผลการประเมินกระบวนการเพ่ือใหมีสิง่สนับสนุนการเรียนรูมา

พิจารณาเพ่ือเสนอขอซื้ออุปกรณการศึกษาเพ่ิมเติมจากภาควิชา และทําแผนการจัดทํา

งบประมาณเงินแผนดินและงบประมาณเงินรายไดปงบประมาณ 2561 รวมกับภาควิชา

คณิตศาสตร (B.Sc.Stat_59_6.1_2) 

 

 

 

 

 



 หนา 100 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทีเ่พียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

จํานวนสิ่ง

สนับสนนุการ

เรียนรูที่เพียงพอ

และเหมาะสมตอ

การจัดการเรียน

การสอน 

     หลักสตูรมแีผนวานิสิตตองไดใชคอมพิวเตอร 1 คน ตอ 1 เคร่ือง ในหองปฏิบตัิการ และ

ควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพ่ิมเตมิเพ่ือเอื้อประโยชนตอนิสติที่มีปญหาการเงิน หลักสตูร

จึงมกีารตั้งเปาหมายและไดผลลัพธดังน้ี 

1. หลักสตูรตองจัดหาคอมพิวเตอรโดยใชซอฟทแวรของมหาวิทยาลยัในหองปฏบิัตกิารให

ครบ 51  เคร่ือง ตามแผนที่วางไว เน่ืองจากการจัดสรรงบประมาณของหลกัสตูรใน

ปงบประมาณ 2559 ทําใหมีคอมพิวเตอรในหองปฏิบตักิารครบจํานวน 51  เคร่ือง ซึง่เพียงพอ

สําหรับการจัดการเรียนการสอนใหกบัหลักสตูรสถติิและหลกัสตูรอ่ืนที่มีนสิติไมเกิน 50 คน  

2. หลักสตูรใหภาควชิาเชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ตในหองปฏบิัตกิารคอมพิวเตอรทุกหอง

ของภาควิชาเพ่ือใหนิสติไดใชอินเทอรเน็ตสําหรับการเรียนการสอนในหองปฏิบตัิการทุกหอง   

3. หลักสตูรใหภาควิชาติดตัง้เคร่ืองรับสัญญาณ WI-FI เชื่อมตอสัญญานอินเทอรเนต็ใน

หองเรียนและหองปฏบิตัิการเพ่ือใหนิสิตไดใชอินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูลระหวางการเรียน

การสอน 

4. ในปการศึกษา 2558 สาขาวิชาสถติิไดมีการจัดแบงหองพักอาจารย 1 หอง และไดจัดซื้อ

เคร่ืองปร้ินเตอร 1 เคร่ือง พรอมหมึกพิมพราคาถูกและกระดาษ สําหรับใหนิสติใชในวิชา

สัมมนาเกีย่วกับวิชาสถติแิละวิชาโครงงานสถติิ  

5. สาขาวชิาสถติิจัดสรรทุนการศึกษาโดยใชงบประมาณเงินรายไดจํานวน 4 ทุน เพ่ือแบง

เบาภาระของนิสติที่มีปญหาการเงินในการซ้ืออุปกรณการศกึษา 

6. ในสวนหองปฏบิตัิการระดับปริญญาตรีของภาควิชาคณิตศาสตรอีก 1 หอง นิสติสามารถ

ใชคอมพิวเตอร 1 คน ตอ 1 เคร่ือง เน่ืองจากภาควิชาไมไดรับอนุมัติใหซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร

จากงบประมาณแผนดิน แตในปงบประมาณ 2559 ภาควิชาไดจัดซื้อคอมพิวเตอรจาก

งบประมาณเงินรายไดเพ่ือเปลีย่นเคร่ืองคอมพิวเตอรรุนเดยีวกันทั้งหอง      

 

 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

กระบวนการ

ปรับปรุงตามผล

การประเมินความ

พึงพอใจของนิสิต

และอาจารยตอส่ิง

สนับสนนุการ

เรียนรู 

     ในการประเมินกระบวนการจัดหาสิง่สนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตามแผน

ที่วางไว หลักสตูรพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูโดยกําหนดตัวชี้วดัวา นิสิตและอาจารยมีความพึงพอใจตอสิง่สนับสนุนการ

เรียนรูในระดับมากขึ้นไป 

    1. สาขาวชิาสถติิมกีารประเมินความพึงพอใจเร่ืองสิ่งสนับสนุนการเรียนรูปละ 3 คร้ัง การ

ประเมินจากนิสิตใชผลจาก ปค.004 ปการศึกษาละ 2 คร้ัง และประเมินความพึงพอใจเร่ืองสิง่

สนับสนุนการเรียนรูจากอาจารยและนิสติ เพ่ือประเมินผลการปรับปรุง/พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ตอนปลายปการศกึษาอีก 1 คร้ัง  

     2.  ประเมินกระบวนการเพื่อใหมีสิง่สนับสนุนการเรียนรูจากแผนที่วางไวและจากผลการ



 หนา 101 

ประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย  

        ผลการประเมินกระบวนการพบวาสาขาสถติิมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูครบตามแผนที่วาง

ไว แตมีครุภัณฑบางตัวเสื่อมสภาพตองจัดหาครุภัณฑทดแทนกอนชํารุดจนใชงานไมได 

หลักสตูรไดตัง้งบประมาณเพื่อเสนอขอจัดซื้อครุภัณฑทดแทนและครุภัณฑสําหรับบริการนิสติ

เพ่ิมเตมิรวมกับภาควิชาทําใหในปการศกึษา 2559 สาขาวชิาสถติิไดรับครุภัณฑดังน้ี  

      (1)  โปรเจคเตอร 1 เคร่ืองในหองเรียน 19-1909 ทดแทนเคร่ืองเกา 

      (2)  เคร่ืองฉายภาพ 3 มติิ  1 เคร่ืองในหองเรียน 19-1909 ทดแทนเคร่ืองเกา 

      (3)  เคร่ืองปรับอากาศ 2  เคร่ืองในหองปฏิบตัิการ 19-1910 ทดแทนเคร่ืองเกา 

      (4)  โนตบุค 2 เคร่ือง สําหรับใหนิสติยืมใชในวิชาสัมมนาเกีย่วกับวิชาสถติแิละวิชา

โครงงานสถติ ิ 

      (5)  เคร่ืองปร้ินเตอรสําหรับนสิติเพ่ิมอีก 1 เคร่ือง เพ่ือใชในวิชาสมัมนาเก่ียวกับวชิาสถติิ

และวิชาโครงงานสถติิไวที่หองปฏิบตัิการทางสถติิ (B.Sc.Stat_59_6.1_3) 

    3. หลกัสตูรมีเปาหมายวานิสติสามารถเขาถึงอินเทอรเนต็ไดฟรีในพ้ืนทีข่องภาควิชา

คณิตศาสตร หลักสตูรรวมกับภาควชิาใหเจาหนาที่ของภาควชิาคณิตศาสตรทําการสํารวจ

สัญญาณ WIRELESS LAN ในพื้นที่ความรับผดิชอบของภาควิชาเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูของ

นิสติ และสํารวจเคร่ืองกระจายสัญญาณ WIFI จาก WiSE-Science  จากเคร่ืองกระจาย

สัญญาณ WIFI ในพ้ืนที่ความรับผดิชอบของภาควิชา โดยภาควิชาไดจัดซ้ือเคร่ืองกระจาย

สัญญาณ WIFI ใหตามการรองขอของแตละหลักสตูร ตั้งแตปการศึกษา 2557  ซ่ึงนิสติ

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติสิามารถใช WI-FI ไดในพ้ืนที่ความรับผดิชอบของ

ภาควชิาคณิตศาสตรทั้งหมด  ทําใหมีการติดตอสื่อสารระหวางอาจารยและนิสติผานระบบ

เครือขายอินเตอรเนต็ เชน อเีมล ไลน เฟซบุก ไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น ผลการสํารวจพบวายัง

รับสัญญาณอินเตอรเน็ตไดด ีและในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลยัไดเพ่ิมสัญญาณ WI-FI 

ของ AIS และ TRUE บริเวณชั้น 1 อาคาร 10 และ AIS บริเวณชั้น 19 อาคาร 19 ซึ่งมีพ้ืนที่

สวนหน่ึงอยูในความรับผดิชอบของภาควิชาคณิตศาสตร ตามการรองขอและความตองการของ

นิสติ 

   4. ผลการสํารวจความพึงพอใจตอการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากนิสติในหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติิ ทุกชั้นปจาก ปค.004 ในภาคเรียนที่ 2 /2559 ไดคาเฉลีย่เทากบั 

4.33 อยูในระดับมากที่สดุ (B.Sc.Stat_59_6.1_4) 

  5. นําผลจากขอ 2-4  มาสรุปผลการประเมินกระบวนการจัดสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูของ

สาขาวชิาสถติิไดดังนี ้   

กระบวนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ผลลัพธ ผลการประเมิน 

การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู พอเพียง บรรลุเปาหมาย 

ความพึงพอใจตอการจัดสิง่สนับสนุนการเรียนรู

จากนิสิตโดยเฉลีย่ 

พอใจมาก บรรลุเปาหมาย 



 หนา 102 

ความพึงพอใจตอการจัดสิง่สนับสนุนการเรียนรู

จากอาจารยประจําหลักสูตร 

พอใจมาก บรรลุเปาหมาย 

    6. สาขาวชิาสถติิมกีารนําผลการประเมินกระบวนการจากขอ 5 มาปรับปรุงการจัดสิง่

สนับสนุนการเรียนรู ในประเด็นตาง ๆ ดังนี ้

      6.1  คณะกรรมการบริหารไดประชุมวางแผนการจัดซ้ือวัสด ุครุภัณฑตามงบประมาณที่

ไดรับจัดสรรลวงหนาทกุปการศึกษา มีการประเมินประสิทธิภาพการใชงานของสิง่สนบัสนุนการ

เรียนรูของสาขา สํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยและนิสิตเพ่ือตัง้คําขอ

ครุภัณฑตามวงเงินที่ไดรับจัดสรร 

      6.2 ทําแผนการจัดทํางบประมาณเงินแผนดินและงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 

2561  รวมกับภาควชิาคณิตศาสตร 

      6.3  ตรวจสอบรหัสการเขาสัญญาน WIFI จากจุดการกระจายสัญญานของภาควชิาให

นิสติในภาควิชาเปนระยะ ๆ 

   7. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ในประเด็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเปน 

ระยะ ๆ  และมีการจัดทําแบบยืมครุภัณฑ เพ่ือใชประกอบการดําเนินงานในปการศึกษาถดัไป  

   8. มีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของภาควชิา คณะและ

มหาวิทยาลยัโดยใชแบบสอบถามของคณะ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดสิง่

สนับสนุนดานกายภาพที่อยูในความรับผดิชอบของภาควิชาตอไป  

       ผลการประเมินความพงึพอใจจากนิสติเร่ืองสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยรวมของคณะและ

มหาวิทยาลยัปลายปการศกึษา 2559 ไดคาเฉลีย่เทากับ 3.98 อยูในระดับมาก 

(B.Sc.Stat_59_6.1_5) ซึง่บรรลุเปาหมายทีห่ลักสตูรวางไว 

ผลการปรับปรุง

กระบวนการ 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินกระบวนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของ

หลักสตูร และภาควชิาโดยพิจารณาจากผลการสํารวจความพึงพอใจตอการจัดสิง่สนบัสนุนการ

เรียนรู 3 คร้ัง ไดแก การสํารวจความพึงพอใจเร่ืองสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ปค. 004  2 คร้ัง 

(นิสติประเมินทกุสิ้นภาคการศึกษา)  และแบบประเมินความพึงพอใจเร่ืองสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูของคณะ 1 คร้ัง  เพ่ือวางแผนระยะยาวในการจัดสิง่สนับสนุนการเรียนรูของหลักสตูร 

(การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร คร้ังที่ 1/60 และ คร้ังที่ 7/60)  

        จากผลการประเมินกระบวนการเพ่ือใหมีสิง่สนับสนุนการเรียนรูพบวาหลักสตูรสามารถ

จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑการเรียนการสอน สภาพกายภาพของหองเรียนไดเพียงพอ

และเหมาะสมเปนไปตามแผนที่วางไว  

        สําหรับโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิทางหลกัสตูรไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 

Windows ของสํานักคอมพิวเตอร ซึ่งปจจุบัน ไมรองรับการใชงานใน WINDOWS 10 และการ

สอนโปรแกรม R  ไมเพียงพอตอการหางานทําของบัณฑติในภาคเอกชน หลักสตูรจึงประเมินถึง

ความจําปนและความคุมทุนในการจัดซื้อโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิSPSS for Windows ผล

การประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพบวามีความจําเปนตองจัดหาอยางยิ่งเพราะ
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หลักสตูรไดทําคําเสนอขอซ้ือจากงบประมาณแผนดินมามากกวา 3 ป แตไมไดรับการพิจารณา  

ในปงบประมาณ 2561 หลักสตูรจึงใชเงินงบประมาณเงินรายไดที่ไดรับจัดสรรมาตั้ง

งบประมาณจัดซ้ือโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิที่หนวยงานเอกชนนยิมใชเพ่ือใหนิสติไดใชฝก

ปฏิบตัิ การทําโครงงาน และใหอาจารยใชทําวิจัยเพ่ือพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ   

       ผลการปรับปรุงกระบวนการในปการศึกษา 2559 เปนดังน้ี 

1. สาขาวชิาสถติิไดหองเรียน และหองปฏบิตัิการที่อยูในสภาพดีพรอมใชงาน มีวัสด ุ

ครุภัณฑ ทดแทนของเดิมเพ่ือการเรียนการสอนและสําหรับการนําเสนองานของนิสติครบทกุ

รายการ 

2. ใชงบประมาณ 2560 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพเติมหมกึสํารองอกี 1 เคร่ือง ไวในหองปฏบิตั ิ

3. การทางสถติิสําหรับนิสติสาขาวิชาสถติิชั้นปสดุทายเพ่ือใชในการพิมพสัมมนาและ

โครงงานเพ่ือเปนการแบงเบาคาใชจายดานการซ้ือเคร่ืองพิมพและหมึกพิมพของนสิติ และ

สะดวกในการแกไขโครงงานและสัมมนา 

       3. ใชงบประมาณ 2560 จัดซ้ือโนตบุคสํารอง 2 เคร่ือง ไวในหองปฏิบตัิการทางสถติิ

สําหรับนสิติสาขาวิชาสถติิชั้นปสดุทายเพ่ือใหนิสติยมืใชในรายวิชาสัมมนาและโครงงาน 

       4. ตั้งงบประมาณประจําปงบประมาณ 2561 เพื่อจัดซ้ือโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิ

SPSS for Windows เพ่ือใหนิสิตไดใชฝกปฏิบตั ิใหอาจารยใชทําวิจัยเพ่ือพฒันาความกาวหนา

ทางวิชาการ  เพ่ิมทุนการศึกษาทัง้เงินทุนและจํานวนทุนการศึกษาจากปการศึกษาทีผ่านมา

จํานวน 4 ทุนๆ ละ 2,000 บาท เปนจํานวน 5 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

B.Sc.Stat_59_6.1_1 ผลการประเมินความพึงพอใจเร่ืองสิง่สนับสนุนการเรียนรู จาก ปค. 004 ภาค

การศึกษา 1/2559 

B.Sc.Stat_59_6.1_2 งบประมาณเงินรายได ประจําป 2561 

B.Sc.Stat_59_6.1_3 งบประมาณเงินรายได ประจําป 2560 

B.Sc.Stat_59_6.1_4 ผลการประเมินความพึงพอใจเร่ืองสิง่สนับสนุนการเรียนรู จาก ปค. 004  

ภาคการศึกษา 2/2559 

B.Sc.Stat_59_6.1_5 ผลการประเมินความพึงพอใจเร่ืองสิง่สนับสนุนการเรียนรูของนิสติโดยใช

แบบสอบถามของคณะ 
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หมวดท่ี 5  

แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

1. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา 

แผนปฏิบัติการ วันสิ้นสุดการดําเนินการตามแผน ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน 

1.1 ปรบัความรูพื้นฐานทางสถิติ ภายใน กรกฏาคม 2559 กรรมการบริหารหลักสูตร สําเร็จ 

1.2  แผนการติดตามผลงานนิสิต

ในการฝกงาน 

ภายใน สิงหาคม 2559 กรรมการบริหารหลักสูตร สําเร็จ 

1.3  ปรบัความรูพื้นฐาน ภายใน สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร และ

ภาควิชาคณิตศาสตร 

สําเร็จ 

1.4  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ภายใน สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร สําเร็จ 

1.5  กิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิต

ใหม 

ภายใน กันยายน 2559 ภาควิชาคณิตศาสตร สําเร็จ 

1.6  โครงการปจฉิมนิเทศ ภายใน เมษายน 2560 คณะวิทยาศาสตร สําเร็จ 

1.7  แผนสงเสริมอาจารยประจํา

หลักสูตรในการสรางผลงานทาง

วิชาการและขอทุนวิจัย 

ภายใน กรกฏาคม 2560 กรรมการบริหารหลักสูตร สําเร็จ 

 

2. ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1.1 ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน  รายวิชาเลอืกฯ 

 ควรเพ่ิมรายวิชาเฉพาะดานเลอืกในชั้นปที ่3 และ 4 ตามขอเสนอแนะจากผูประเมินภายนอก โดยพิจารณา

เพ่ิมรายวิชาที่ใหประสบการณตรงแกนิสติที่จะนําไปใชในการประกอบอาชีพ     

1.2 ขอเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา   

 ควรเพ่ิมชั่วโมงฝกปฏบิตัิการ 

2.3 กจิกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  

 พัฒนาเทคนิคการสอน การวัดผล และ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใหอาจารย 

 สงเสริมใหอาจารยเขารวมโครงการพัฒนาอาจารยใหมตีําแหนงทางวิชาการสูงขึ้นที่จัดขึ้นโดยคณะและ

มหาวิทยาลัย 

 อบรมบคุลากรสายสนับสนุนในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
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3. แผนปฏิบัติการใหมสําหรบัป 2560 

 แผนปฏิบัติการ วันส้ินสุดการดําเนินการตามแผน ผูรับผิดชอบ 

1.1 กิจกรรมเตรียมความพรอมสาขาวิชาสถิติ ภายใน กรกฏาคม 2560 กรรมการบริหารหลักสูตร 

1.2  แผนการติดตามผลงานนิสิตในการฝกงาน ภายใน สิงหาคม 2560 กรรมการบริหารหลักสูตร 

1.3  ปรบัความรูพื้นฐาน ภายใน สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร และ

ภาควิชาคณิตศาสตร 

1.4  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ภายใน สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร 

1.5  กิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตใหม ภายใน กันยายน 2560 ภาควิชาคณิตศาสตร 

1.6  โครงการปจฉิมนิเทศ ภายใน เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร 

1.7  แผนสงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรใน

การสรางผลงานทางวิชาการและขอทุนวิจัย 

ภายใน กรกฏาคม 2561 กรรมการบริหารหลักสูตร 
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หมวดท่ี 6 

ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

1. ขอคิดเห็นหรอืสาระที่ไดรบัการเสนอแนะจากผูประเมิน  

 ควรเพิ่มวิชาเฉพาะดานเลือก เชน การวิเคราะหขอมูลเชิงกลุม  การวิเคราะหตัวแปรพหุคูณแบบประยุกต  
เทคนิคการพยากรณ  

 ควรสนับสนุนใหนิสติไดทํางานวิจัยรวมกับคณะอื่น ๆ  

 ควรสนับสนุนนิสติใหไดรับประสบการณตรง และเขาใจถึงวชิาชีพ   

2. ความเห็นของหลกัสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอขอคิดเหน็หรอืสาระที่ไดรบัการเสนอแนะ 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรเห็นดวยในขอเสนอแนะจากผูประเมินภายนอก   

3. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรอืปรบัปรุงหลักสูตร  

 พิจารณาเพิ่มรายวิชาเฉพาะดานเลอืกในการปรับปรุงหลักสตูรคร้ังตอไป 

 ในการสนับสนุนใหนิสติไดรับการถายทอดประสบการณจริง คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ไดเชิญ
วิทยากรที่มีประสบการณในการทํางานภาคธุรกิจมาเปนอาจารยพิเศษ 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปการศึกษา 2559 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิคณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ ดังน้ี 
 

ตารางสรุปผลของแตละองคประกอบ 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 นอย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดีมาก 

หมายเหตุ 

องคประกอบที ่1 ผาน  

องคประกอบที ่2 4.32 ระดับดีมาก 2 ตัวบงชี ้

องคประกอบที ่3 3.00 ระดับปานกลาง 3 ตัวบงชี ้

องคประกอบที ่4 3.81 ระดับด ี 3 ตัวบงชี ้

องคประกอบที ่5 3.5 ระดับด ี 4 ตัวบงชี ้

องคประกอบที ่6 4.00 ระดับด ี 1 ตัวบงชี ้

เฉลี่ยรวมทกุตัวบงชี้ของทกุ

องคประกอบ 
3.62 ระดับด ี 13 ตัวบงช้ี 
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ผลการประเมิน (สําหรับหลกัสูตรระดับปริญญาตรีประเมินเฉพาะ ขอ 1, 2, และ 11) 

เกณฑการประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”) 

องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

1. จํานวนอาจารย

ประจําหลักสูตร 

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจําเกิน

กวา 1 หลักสูตรไมไดและประจําหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผาน - 

2. คุณสมบัติของ

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารง

ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับ

สาขาวิชาที่เปดสอน อยางนอย 2 คน 

ผาน - 

11. การปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่กําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรบัปรุงใหเสร็จและ

อนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/

สถาบัน เพื่อใหหลักสูตรใชงานในปที ่6) หมาย

เหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ป ประกาศใชในปที่ 7 

หรือ หลักสูตร 6 ป ประกาศใชในปที ่8 

ผาน - 

ผลการประเมินตัวบงชีท้ี่ 1.1 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิติ  “ผาน” 
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ผลการประเมินรายตัวบงชี ้ 

เกณฑการประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ คะแนน 

องคประกอบที่ 2  บัณฑิต    4.32 

ตัวบงชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ

24.47 6 4.08 4.08 

ตัวบงชี้ที ่2.2 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป (ระดบัปรญิญาตรี) 

10 11 90.91 4.55 

ตัวบงชี้ที ่2.2 ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโท/

เอก ที่ไดรบัการตีพิมพหรือเผยแพร 

    

องคประกอบที่ 3  นิสิต   3 

ตัวบงชี้ที ่ 3.1  การรับนิสิต       3 3 

ตัวบงชี้ที ่ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต     3 3 

ตัวบงชี้ที ่ 3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต      3 3 

องคประกอบที่ 4  อาจารยประจําหลักสูตร  3.81 

ตัวบงชี้ที ่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร       3 

ตัวบงชี้ที ่ 4.2  คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร   13.33  3 4.44 4.44 

    ประเด็นที ่4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1 5 20 5 

    ประเด็นที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ 
2 5 40 3.33 

     ประเด็นที ่4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 1.8 5 36 5 

    ประเด็นที่ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปรญิญา

เอกที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน

อาจารยประจําหลักสูตร (เฉพาะปรญิญาเอก) 

    

ตัวบงชี้ที ่ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร      4 4 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  3.5 

ตัวบงชี้ที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร       3 

ตัวบงชี้ที ่ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน      3 

ตัวบงชี้ที ่ 5.3 การประเมินผูเรียน        3 

ตัวบงชี้ที ่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ 

     5 

องคประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  4 

ตัวบงชี้ที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู       4 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงช้ี องคประกอบที่ 2 - 6  ( จํานวน 13 ตัวบงชี้) ตัวต้ัง 47.07 

         ตัวบงช้ี 13 

    คะแนน 3.62 

 



 หนา 110 

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 

องค 

ประกอบ 

ที่ 

คะแนน 

ผาน 

จํานวน 

ตัวบงชี้ 
I P O 

คะแนน 

เฉลี่ย 

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
ฉลี่

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 - 
4 

(6.1) 
-  ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมิน    3.62 ระดับคุณภาพดี 

 
 

  

รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

องคประกอบที่ 2 - องคประกอบที่ 6 (เขียนแยกเปนรายองคประกอบ) 

 

องคประกอบที่ 2 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

  

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
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องคประกอบที่ 3 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  

  

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
  

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 

 

 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  

 

 

 

องคประกอบที่ 4 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

  

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 

 

 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  
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องคประกอบที่ 5 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
  

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 

 

 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  

 

 

 

 

องคประกอบที่ 6 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

  

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 

 

 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  
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แบบรับรองความถูกตองสมบูรณของขอมูล 

ขอรับรองวาขอมูลที่นําเสนอในรายงานฉบบัน้ีไดมีการดําเนนิการจริง 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี () 

  ขอรับรองวาเปนอาจารยประจําหลักสตูรน้ีเพียงหลักสตูรเดยีว โดยไมไดประจําหลักสตูรอื่น  ๆอีก 

 

 
 

อาจารยประจําหลักสตูรคนที ่1: อ.กาญจนา  พานิชการ                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารยประจําหลักสตูรคนที ่2: ผศ.ชตุิวรรณ  เพ็ญเพียร                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารยประจําหลักสตูรคนที ่3: ผศ.รวีวรรณ  งามสันติกุล                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารยประจําหลักสตูรคนที ่4: อ.ดร.สกุัญญา  อินทรภกัดิ์                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารยประจําหลักสตูรคนที ่5: อ.อิทธิเทพ  นวาระสุจิตร                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ผศ.รวีวรรณ  งามสันติกลุ  (หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที_่______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ผศ.ดร.ศิรินุช เทยีนรุงโรจน (คณบดคีณะวิทยาศาสตร) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที_่______________________ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

ขอมลูสรุปรายวชิาของหลกัสูตร 

 

สรุปผลรายวชิาที่เปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศกึษา 

(ระบุรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดพรอมจํานวนนิสติทีล่งทะเบยีนเรียน  จํานวนนิสติทีส่อบผานแตละรายวิชาและการ

กระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต

ที่

ลงทะเบียน

เรียน 

จํานวน

นิสิตที่

สอบ

ผาน 

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

BI101 1/2559 - - - 5 6 5 - - - - - - - - - 16 16 

BI191 1/2559 - 2 8 6 - - - - - - - - - - - 16 16 

CH100 1/2559 - - 3 3 8 2 - - - - - - - - 1 17 16 

CH190 1/2559 1 3 10 2 - - - - - - - - - - - 16 16 

CP111 1/2559 - - 1 1 3 1 4 - - - - - - - - 10 10 

CP212 1/2559 2 1 2 3 2 4 1 1 - - - - - - - 16 15 

CP251 1/2559 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 

CP342 1/2559 1 3 2 5 6 2 - - - - - - - - - 19 19 

MA115 1/2559 2 1 1 4 6 7 6 - - - - - - - - 27 27 

PY100 1/2559 - - - 2 8 11 4 - - - - - - - - 25 25 

SCI301 1/2559 1 1 6 2 3 2 1 - - - - - - - - 16 16 

ST242 1/2559 4 3 6 1 4 1 - - - - - - - - - 19 19 

ST261 1/2559 9 5 2 1 - - - - - - - - - - - 17 17 

ST322 1/2559 2 - 2 2 4 3 6 - - - - - - - 1 20 19 

ST342 1/2559 6 7 2 7 3 - - - - - - - - - - 25 25 

ST343 1/2559 - - 3 6 6 11 10 - - - - - - - 1 37 36 

ST348 1/2559 3 - 2 3 4 4 3 - - - - - - - - 19 19 

ST364 1/2559 2 1 8 4 2 - - - - - - - - - - 17 17 

ST451 1/2559 9 1 4 2 1 - - 1 - - - - - - - 18 17 

ST452 1/2559 8 6 4 5 2 - - - - - - - - - - 25 25 

ST473 1/2559 - - - - - - - - - 18 - - - - - 18 18 

ST481 1/2559 - - - - - - - - - - - - 18 - - 18 18 

SWU121 1/2559 - 6 5 7 5 2 - - - - - - - - - 25 25 

SWU141 1/2559 4 11 8 2 - - - - - - - - - - - 25 25 

SWU151 1/2559 6 9 7 3 - - - - - - - - - - - 25 25 

SWU252 1/2559 14 3 - - - - - - - - - - - - - 17 17 
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รายวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต

ที่

ลงทะเบียน

เรียน 

จํานวน

นิสิตที่

สอบ

ผาน 

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

SWU351 1/2559 - 1 13 3 2 - - - - - - - - - - 19 19 

AC201 2/2559 3 1 2 1 - - - - - - - - - - - 7 7 

CP111 2/2559 1 1 - 2 3 6 4 - - - - - - - 6 23 17 

CP241 2/2559 4 2 6 1 1 2 - - - - - - - - - 16 16 

MA116 2/2559 2 4 3 5 3 3 3 - - - - - - - 1 24 23 

MA211 2/2559 - - - 1 1 - - - - - - - - - - 2 2 

MA221 2/2559 4 1 2 4 2 1 2 - - - - - - - - 16 16 

MA381 2/2559 - 2 4 7 3 1 - - - - - - - - - 17 17 

PY180 2/2559 8 10 3 - - 1 - - - - - - - - 1 23 22 

SCI302 2/2559 - 4 9 6 - - - - - - - - - - - 19 19 

ST241 2/2559 - 2 5 5 5 4 2 - - - - - - - 1 24 23 

ST245 2/2559 2 2 4 4 2 2 1 - - - - - - - - 17 17 

ST321 2/2559 - 3 4 3 - 3 4 1 - - - - - - 2 20 17 

ST341 2/2559 6 1 2 4 3 1 1 - - - - - - - - 18 18 

ST345 2/2559 3 2 3 4 5 - - - - - - - - - - 17 17 

ST347 2/2559 1 2 1 4 8 1 2 - - - - - - - - 19 19 

ST455 2/2559 12 9 6 2 4 1 1 - - - - - - - - 35 35 

ST471 2/2559 1 1 - - - - - - - - - - - - - 2 2 

ST472 2/2559 13 5 - - - - - - - - - - - - - 18 18 

ST473 2/2559 15 3 - - - - - - - - - - - - - 18 18 

SWU112 2/2559 1 4 8 6 5 - - - - - - - - - - 24 24 

SWU122 2/2559 - 3 7 4 4 6 1 - - - - - - - - 25 25 

SWU143 2/2559 - 4 7 8 2 1 1 - - - - - - - 1 24 23 

SWU251 2/2559 5 10 1 - - - - - - - - - - - - 16 16 

SWU371 2/2559 10 4 3 1 1 - - - - - - - - - - 19 19 

 

 

การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ 

      ไมมีรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกต ิ

 

 

 

 



 หนา 117 

รายวิชาทีไ่มไดเปดสอนในปการศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ 

AC201 การบัญชีเบื้องตน 1/2559   

BU111 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1/2559   

BU112 เศรษฐศาสตรมหภาค 1/2559   

CP214 การโปรแกรมแบบวิชวล 1/2559   

CP241 โครงสรางขอมูล 1/2559   

CP323 ระบบปฎิบัติการ 1/2559   

CP352 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 1/2559   

CP353 เว็บเทคโนโลย ี 1/2559   

CP355 คอมพิวเตอรกราฟก 1/2559   

CP443 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 1/2559   

CP457 การโปรแกรมเพื่อการประยุกต 1/2559   

FI232 การเงินและการธนาคาร 1/2559   

FI336 หลักการประกันภัย 1/2559   

MA102 เทคโนโลยีสําหรับคณิตศาสตร 1 1/2559   

MA116 แคลคูลัส 2 1/2559   

MA211 สมการเชิงอนุพันธ 1/2559   

MA251 คณิตศาสตรดิสครีต 1/2559   

MA311 การวิเคราะหเชิงตัวเลขเบื้องตน 1/2559   

MA313 ตัวแปรเชิงซอนเบื้องตน 1/2559   

MA314 แคลคูลัสขั้นสูง 1/2559   

MA381 คณิตศาสตรกับการประมวลผลเชิงสัญลักษณ 1/2559   

MA424 พีชคณิตเชิงเสน 2 1/2559   

MK141 หลักการตลาด 1/2559   

ST245 ชีวสถิติ 1/2559   

ST321 สถิติคณิตศาสตร 1 1/2559   

ST341 การวิเคราะหการถดถอย 1/2559   

ST344 ประชากรศาสตร 1/2559   

ST345 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 1/2559   

ST346 ทฤษฎีการตัดสินใจ 1/2559   

ST347 เทคนิคการชักตัวอยาง 1/2559   

ST363 เศรษฐศาสตรเชิงคณติศาสตร 1/2559   

ST365 สถิติสําหรับการเงินและการลงทุน 1/2559   

ST431 ทฤษฎีความนาจะเปน 1/2559   

ST441 แผนแบบการทดลอง 1/2559   

ST453 การจําลองแบบ 1/2559   

ST454 การทําเหมืองขอมูลทางสถิต ิ 1/2559   



 หนา 118 

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ 

ST455 การโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ 1/2559   

ST456 วิธีการหาคาที่เหมาะสมที่สุด 1/2559   

ST471 การศึกษารายบุคคลในวิชาสถิติ 1/2559   

ST472 สัมมนาเกี่ยวกับวิชาสถิติ 1/2559   

SWU122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการสื่อสาร 2 1/2559   

SWU131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 1/2559   

SWU132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2 1/2559   

SWU133 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 1 1/2559   

SWU134 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 2 1/2559   

SWU135 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2559   

SWU136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 1/2559   

SWU137 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2559   

SWU138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2 1/2559   

SWU143 พลังงานทางเลือก 1/2559   

SWU341 วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ 

พลังงาน และจิต 

1/2559   

SWU352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 1/2559   

SWU354 มนุษยกับสันติภาพ    1/2559   

SWU355 พทุธธรรม 1/2559   

SWU356 วรรณกรรมและพลังทางปญญา 1/2559   

SWU358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย 1/2559   

SWU361 ประวัติศาสตรและพลังขบัเคลื่อนสังคม 1/2559   

SWU362 มนุษยกับอารยธรรม 1/2559   

SWU363 มนุษยกับการเมือง 1/2559   

SWU367 กฎหมายทั่วไป 1/2559   

SWU372 ภูมิปญญาทองถิ่น 1/2559   

SWU373 ภูมิลักษณชุมชน 1/2559   

SWU375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน 1/2559   

BI101 ชีววิทยา 1 2/2559   

BI191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 2/2559   

BU111 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2/2559   

BU112 เศรษฐศาสตรมหภาค 2/2559   

CH100 เคมีทั่วไป 1 2/2559   

CH190 ปฎิบัติการเคมีทั่วไป 1 2/2559   

CP212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 2/2559   

CP214 การโปรแกรมแบบวิชวล 2/2559   

CP251 การโปรแกรมบนเว็บ 2/2559   



 หนา 119 

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ 

CP342 ระบบฐานขอมูล 2/2559   

CP353 เว็บเทคโนโลย ี 2/2559   

CP355 คอมพิวเตอรกราฟก 2/2559   

CP431 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 2/2559   

CP443 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 2/2559   

FI232 การเงินและการธนาคาร 2/2559   

FI336 หลักการประกันภัย 2/2559   

MA115 แคลคูลัส 1 2/2559   

MA241 หลักและวิธีการของคณิตศาสตร 2/2559   

MA311 การวิเคราะหเชิงตัวเลขเบื้องตน 2/2559   

MA312 การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร 2/2559   

MA313 ตัวแปรเชิงซอนเบื้องตน 2/2559   

MK141 หลักการตลาด 2/2559   

PY100 ฟสิกสทั่วไป 2/2559   

ST242 วิธีการทางสถิติ 2 2/2559   

ST261 คณิตศาสตรประกันชีวิตเบื้องตน 2/2559   

ST322 สถิติคณิตศาสตร 2 2/2559   

ST342 สถิติไมอิงพาราเมตริก 2/2559   

ST343 การวิเคราะหอนุกรมเวลา 2/2559   

ST344 ประชากรศาสตร 2/2559   

ST346 ทฤษฎีการตัดสินใจ 2/2559   

ST348 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ 

2/2559   

ST363 เศรษฐศาสตรเชิงคณติศาสตร 2/2559   

ST364 การเงินเชิงคณิตศาสตร 2/2559   

ST365 สถิติสําหรับการเงินและการลงทุน 2/2559   

ST441 แผนแบบการทดลอง 2/2559   

ST452 ระเบียบวิธีวิจัย 2/2559   

ST453 การจําลองแบบ 2/2559   

ST454 การทําเหมืองขอมูลทางสถิต ิ 2/2559   

ST456 วิธีการหาคาที่เหมาะสมที่สุด 2/2559   

ST481 การฝกงาน 2/2559   

SWU121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการสื่อสาร 1 2/2559   

SWU123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 2/2559   

SWU131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 2/2559   

SWU132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2 2/2559   

SWU133 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 1 2/2559   



 หนา 120 

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ 

SWU134 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 2 2/2559   

SWU136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 2/2559   

SWU137 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 2/2559   

SWU138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2 2/2559   

SWU341 วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ 

พลังงาน และจิต 

2/2559   

SWU352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 2/2559   

SWU355 พทุธธรรม 2/2559   

SWU356 วรรณกรรมและพลังทางปญญา 2/2559   

SWU358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย 2/2559   

SWU361 ประวัติศาสตรและพลังขบัเคลื่อนสังคม 2/2559   

SWU362 มนุษยกับอารยธรรม 2/2559   

SWU363 มนุษยกับการเมือง 2/2559   

SWU364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน 2/2559   

SWU367 กฎหมายทั่วไป 2/2559   

SWU372 ภูมิปญญาทองถิ่น 2/2559   

SWU373 ภูมิลักษณชุมชน 2/2559   

SWU375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน 2/2559   

 

 

รายวิชาทีส่อนเน้ือหาไมครบในปการศึกษา  

      ไมมีรายวิชาที่มีสอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา 2559 



 หนา 121 

คุณภาพของการสอน 

การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน 

รายวิชาทีม่กีารประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรบัปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

BI101 ชีววิทยา 1 1/2559 /   

BI191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1/2559 /   

CH100 เคมีทั่วไป 1 1/2559 /   

CH190 ปฎิบัติการเคมีทั่วไป 1 1/2559 /   

CP111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1/2559 /   

CP212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 1/2559 /   

CP251 การโปรแกรมบนเว็บ 1/2559 /   

CP342 ระบบฐานขอมูล 1/2559 /   

MA115 แคลคูลัส 1 1/2559 /   

PY100 ฟสิกสทั่วไป 1/2559 /   

SCI301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1 1/2559 /   

ST242 วิธีการทางสถิติ 2 1/2559 /  เพ่ิมแบบฝกหัด เพ่ิมเวลา ให

นิสิตซักถามในช้ันเรียนให

สืบคนโดยใชส่ือออนไลน  

ST261 คณิตศาสตรประกันชีวิตเบื้องตน 1/2559 /   

ST322 สถิติคณิตศาสตร 2 1/2559 /  มีการทดสอบความรูพ้ืนฐาน

ทางคณิตศาสตรกอนเรียน

และมีการทบทวนความรู

พ้ืนฐานใหกับนิสิตท่ีมีผลการ

ทดสอบนอย 

ST342 สถิติไมอิงพาราเมตริก 1/2559 /  เพ่ิมแบบฝกหัดใหนิสิตฝกคิด

วิเคราะห 

ST343 การวิเคราะหอนุกรมเวลา 1/2559 /   

ST348 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ 

1/2559 /  ใหนิสิตทํากรณีศึกษาเร็วข้ึน 

ST364 การเงินเชิงคณิตศาสตร 1/2559 /  ใหนิสิตเย่ียมชมงานแฟร

ทางดานการเงิน เชน Set in 

The City 

ST451 การวิจัยการดําเนินงาน 1/2559 /  เพ่ิมโจทยท่ีเปนปญหาจริงใน

หนวยงานหรือบริษัทตางๆ 

เพ่ือใหนิสิตไดฝกการคิด

วิเคราะห รวมท้ังฝการใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรในการ

แกปญหา 

ST452 ระเบียบวิธีวิจัย 1/2559 /   

ST473 โครงงานสถิติ 1/2559 /   



 หนา 122 

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

ST481 การฝกงาน 1/2559 /   

SWU121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการสื่อสาร 1 1/2559 /   

SWU141 ทักษะการรูสารสนเทศ 1/2559 /   

SWU151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย 1/2559 /   

SWU252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต 1/2559 /   

SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 1/2559 /   

AC201 การบัญชีเบื้องตน 2/2559 /   

CP111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2/2559 /   

CP241 โครงสรางขอมูล 2/2559 /   

MA116 แคลคูลัส 2 2/2559 /   

MA211 สมการเชิงอนุพันธ 2/2559 /   

MA221 พีชคณิตเชิงเสนเบื้องตน 2/2559 /   

MA381 คณิตศาสตรกับการประมวลผลเชิงสัญลักษณ 2/2559 /   

PY180 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2/2559 /   

SCI302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2 2/2559 /   

ST241 วิธีการทางสถิติ 1 2/2559 /   

ST245 ชีวสถิติ 2/2559 /  เพ่ิมแบบฝกหัดใหนิสิตคิด

วิเคราะหและแปรผล เพ่ิม

ช่ัวโมงสําหรับการฝกใช

โปรแกรมทางสถิติ 

ST321 สถิติคณิตศาสตร 1 2/2559 /  ทบทวนคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

ST341 การวิเคราะหการถดถอย 2/2559 /  เพ่ิมแบบฝกหัดใหนิสิตหัด

วิเคราะหและแปรผลจาก

โปรแกรมทางสถิติ 

ST345 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 2/2559 /   

ST347 เทคนิคการชักตัวอยาง 2/2559 /   

ST455 การโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ 2/2559 /  เพ่ิมกรณีศึกษา 

ST471 การศึกษารายบุคคลในวิชาสถิติ 2/2559 /   

ST472 สัมมนาเกี่ยวกับวิชาสถิติ 2/2559 /   

ST473 โครงงานสถิติ 2/2559 /   

SWU112 วรรณกรรมไทยปรทิรรศน 2/2559 /   

SWU122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการสื่อสาร 2 2/2559 /   

SWU143 พลังงานทางเลือก 2/2559 /   

SWU251 มนุษยกับสังคม 2/2559 /   

SWU371 ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 

2/2559 /   

 

 



 หนา 123 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

          นิสติมคีวามพึงพอใจตอคุณภาพการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก (4.34 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5) 

 

ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูล

ปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม นิสิตควรไดรับการปลูกฝง ความมีวินัย 

ความตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ ความ

ซื่อสัตย และเคารพในกฎระเบียบของ

สถาบัน อยางตอเนื่อง 

คณาจารยใหความรวมมือในการ

ตรวจสอบการเขาเรียน การแตงกาย การ

ตรงตอเวลา การสงงาน เนนความชื่อสัตย 

ความรู นิสิตมีความรูความเขาใจพื้นฐานใน

สาขาวิชาสถิติ 

สอนทฤษฎีและฝกปฏิบัติควบคูกัน ใหนิสิต

เรียนรูสืบคนดวยตนเอง 

ทักษะทางปญญา นิสิตควรคิดวิเคราะหไดอยางเปนระบบ 

และมีเหตุผลตามหลักสถิติ และสามารถนํา

ความรูทางสถิติไปประยุกตได 

ใหนิสิตทํากรณีศึกษาในรายวิชาที่เปนการ

ประยุกต 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคลและความ

รับผิดชอบ 

นิสิตสวนใหญรูกาละเทศะ มีมนุษยสัมพันธ

ที่ดี แตยังขาดพัฒนาการดานทักษะการ

สื่อสาร 

ฝกการทําโครงงานกลุม และนําเสนอ

รายงาน 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นิสิตบางคนมีทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลขอยู

ในระดับพอใช  นิสิตสวนใหญสามารถใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บ

รวบรวมขอมูลไดดี 

ฝกนิสิตใหทําโจทยที่มีการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข 
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Common DataSet 

ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน หนวย หมายเหตุ 

ตัวบงช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  16 คน   

2 จํานวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินทั้งหมด  6 คน   

3 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจาการประเมินบณัฑิต  24.47 คะแนน   

4 รอยละของบัณฑิตที่ไดรบัการประเมิน  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) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

9 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 

10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณทีต่พีิมพลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ช้ิน   

11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณทีต่พีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณทีต่พีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ช้ิน   

13 จํานวนวารสารทางวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมูลแตสถาบันนําเสนอสภาอนุมัติ

ตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ช้ิน   

14 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

15 จํานวนบทความวิจัยที่ตพีิมพิ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

16 จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติทีป่รากฏในฐานขอมูล

ระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จํานวนบทความวิจัยที่ตพีิมพิ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ที่ 1 (0.80) 

 ช้ิน   

18 จํานวนบทความที่ตีพิมพในวรสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

19 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

20 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ   นํ้าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาโท) 

21 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผาน  ช้ิน   



 หนา 125 

ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน หนวย หมายเหตุ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

22 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   

23 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาต ิ(0.60.)  ช้ิน   

24 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)  ช้ิน   

25 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)  ช้ิน   

26 ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค  นํ้าหนัก   

27 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค  นํ้าหนัก   

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

28 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกทั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 

29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ

ระดับนานาชาติ (0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตพีิมพในวารสารวิชาการที่ไมมีอยูในฐานขอมูล แต

สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลานี้ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานที่ไดรบัการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

33 บทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 (0.60)      

34 บทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลที่เปน

ที่ยอมรับระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ 

ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (0.80)   ช้ิน   

36 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล

ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

37 ผลงานที่ไดรบัการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

38 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาเอก) 

39 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส online  (0.20) 

  ช้ิน   

40 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

41 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรระดบัชาติ (0.60)   ช้ิน   

42 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)   ช้ิน   

43 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาต(ิ1.00)   ช้ิน   

44 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   

45 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค    น้ําหนัก   

ตัวบงช้ีที่ 4.2  คุณภาพอาจารย 

 ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
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46 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  1 คน   

47 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด  5 คน   

48 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  20 รอยละ   

49 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกเทียบ คะแนนเต็ม 

5 คะแนน 

 5 คะแนน   

 ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

50 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  2 คน   

51 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  40 รอยละ   

52 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ คะแนนเต็ม 

5 คะแนน 

3.33 คะแนน   

 ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบบัสมบูรณที่ตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ช้ิน   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบบัสมบูรณที่ตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ช้ิน   

57 จํานวนบทความวิจัยฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมอยูใน

ฐานขอมูล แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลาน้ี ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

58 จํานวนบทความวิชาการฉบบัสมบูรณที่ตพีิมพในวารสารวิชาการที่ไมอยูใน

ฐานขอมูล แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลาน้ี ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

61 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

59 จํานวนบทความวิจัยที่ตพีิมพในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

60 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

62 จํานวนบทความวิจัยที่ตพีิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยูใน

ฐานขอมูลที่เปนทีย่อมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

63 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยูใน

ฐานขอมูลที่เปนทีย่อมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   
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64 จํานวนบทความวิจัย ที่ตพีิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 1 (0.80) 

 1 ช้ิน   

65 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

66 จํานวนบทความวิจัยที่ตพีิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีป่รากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 1 ช้ิน   

67 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีป่รากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

68 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

69 จํานวนผลงานวิชาการรบัใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ช้ิน   

70 จํานวนผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ (1.00)   ช้ิน   

71 จํานวนผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

(1.00) 

  ช้ิน   

72 จํานวนตําราที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ช้ิน   

73 จํานวนหนังสือที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ช้ิน   

74 จํานวนตําราที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

75 จํานวนหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ  1.8 นํ้าหนัก   

 ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

77 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

79 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาต ิ(0.60.)   ช้ิน   

80 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)   ช้ิน   

81 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ช้ิน   

82 ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค    น้ําหนัก   

83 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค    น้ําหนัก   

 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน

อาจารยประจําหลักสูตร 

84 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

  ช้ิน   

85 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  5 คน   

86 จํานวนบทความที่ไดรบัการอางอิงตออาจารยประจําหลักสูตร   ชิ้น/คน   

87 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย / บัณฑิตใหมที่มีตอ

คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

4.12 คะแนน  
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 หนา 1 

  

รายงานการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 

และรายงานผลการดําเนนิงานของหลักสตูร (มคอ.7) 

ประจําปการศึกษา 2559 

 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 

คณะวิทยาศาสตร  

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 
 

 

 

 

 

 

วันที่รายงาน 13 กรกฎาคม 2560 



 หนา 2 

บทสรุปผูบริหาร 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการ

ดําเนินงานในปการศึกษา 2559  ไดมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีระดับคุณภาพ

อยูในระดับดี (3.62 คะแนน) ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ  (13 ตัวบงชี้) 

โดยมีจํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับดีมาก (องคประกอบที่ 2) มีจํานวน 3 องคประกอบ อยูในระดับดี  

(องคประกอบที่ 4, 5, และ 6) และมีจํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับปานกลาง (องคประกอบที่ 3)  

 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

องคประกอบ คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

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 4.00 ระดับปานกลาง (1 ตัวบงชี้) 

เฉล่ียรวมทกุตัวบงช้ี 

ของทกุองคประกอบ 
3.62 ระดับด ี (13 ตวับงช้ี) 

 

 

ขอเสนอแนะเรงดวน 

 1. ควรขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

  

 

 

 

 



 หนา 3 

คํานํา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิภาควชิาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาที่กอใหเกดิคุณภาพดานหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอน โดยมีเปาหมายเพื่อการขับเคลื่อนหลักสตูรใหมีมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิไดรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูรเปนปที่ 3 

ตามสภาพจริง และมีความมุงม่ันที่จะพัฒนาการดําเนินงานใหไดมาตรฐานเปนทีย่อมรับในระดับสากล 

ในการดําเนินงานของหลักสตูรอยางมคีุณภาพ ไดรับความรวมมืออยางดยีิ่งจากบุคลากรของภาควิชา

คณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเตรียมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลกัสตูร ปการศกึษา 2559 

 

 

 

 

 (อาจารยกาญจนา พานิชการ) 

ประธานหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

 

 

 

 

 

 



 หนา 4 

สารบัญ 
 

บทสรุปผูบรหิาร  

คํานํา  

สารบัญ  

 หนา 

หมวดที่ 1 การกํากบัมาตรฐาน  

    ชื่อหลกัสตูร-รหัสหลักสูตร-วัตถุประสงคหลักสตูร 5 

    รายชื่ออาจารยประจําหลักสตูร 5 

    ตัวบงชี้ที ่1.1 การบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร 6 

หมวดที่ 2 บัณฑิตและนิสิต  

    ตัวบงชี้ที ่2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหงชาต ิ 8 

    ตัวบงชี้ที ่2.2 รอยละของบัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 10 

    ตัวบงชี้ที ่3.1 การรับนิสติ 11 

    ตัวบงชี้ที ่3.2 การสงเสริมและพัฒนานิสติ 25 

    ตัวบงชี้ที ่3.3 ผลที่เกิดกับนสิติ 37 

หมวดที่ 3 อาจารย  

    ตัวบงชี้ที ่4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร 40 

    ตัวบงชี้ที ่4.2 คุณภาพอาจารยประจําหลักสตูร 59 

    ตัวบงชี้ที ่4.3 ผลที่เกิดกับอาจารยประจําหลักสตูร 61 

หมวดที่ 4 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน (การบรหิารหลักสูตร)  

    ตัวบงชี้ที ่5.1 สาระของรายวชิาในหลักสตูร 62 

    ตัวบงชี้ที ่5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 76 

    ตัวบงชี้ที ่5.3 การประเมินผูเรียน 84 

    ตัวบงชี้ที ่5.4 ผลการดําเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาต ิ 92 

    ตัวบงชี้ที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 95 

หมวดที่ 5 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 103 

หมวดที่ 6 ขอคิดเหน็ และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 105 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

แบบรับรองความถกูตองสมบูรณของขอมลู 

106 

112 

ภาคผนวก 113 

    ภาคผนวก 1 ขอมูลสรุปรายวชิาของหลกัสตูร 114 

    ภาคผนวก 2 common dataset 123 

 



 หนา 5 

หมวดท่ี 1  

การกํากับมาตรฐาน 

 

ชื่อหลกัสูตร 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิ ชื่อยอ วท.บ. (สถติ)ิ 

ชื่อภาษาองักฤษ Bachelor of Science Program in Statistics 

 ภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

รหัสหลักสูตร  

 25450091100966 

 

วัตถุประสงคของหลกัสูตร   

    1. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูทางดานสถิติ คณิตศาสตร คอมพิวเตอร และวิทยาศาสตร และมีความสามารถ

ศึกษา คนควา และวิจัย เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูอยางมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

    2. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปนนักสถิติในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตร การแพทย การศึกษา และอ่ืน ๆ 

    3. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมและจริยธรรม 

รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร (ขอมลูปจจุบัน) 

(ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3) 

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบุตําแหนงทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ (ทกุระดับ) 

สาขาวิชา 

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

 สต.ม. (สถติ)ิ, 2540    

 M.S. (Operations Research), 2546  

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

 สต.ม. (สถติ)ิ, 2526 

3  อ.ดร.สกุัญญา อินทรภักดิ์  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 



 หนา 6 

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร (ตัวบงช้ีที่ 1.1)      

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (เกณฑขอ 1) 

  ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มีอาจารยประจําหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษาจํานวน 5 คน ดังน้ี 

1. อาจารยกาญจนา  พานิชการ* 

2. ผูชวยศาสตราจารยชุติวรรณ  เพ็ญเพียร* 

3. ผูชวยศาสตราจารยรวีวรรณ  งามสันติกุล* 

4. อาจารยสุกัญญา  อินทรภักดิ์ 

5. อาจารยอิทธิเทพ นวาระสุจิตร 
  หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร (เกณฑขอ 2) 

  อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มีคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการ ดังนี ้

1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน   

2. คุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน 4 คน   

3. ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 คน 

  อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิทีต่รงกับสาขาหรือสมัพันธกับสาขาวชิาที่เปดสอน อยางนอย 4 คน 

ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรที่กําหนด 

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด (เกณฑขอ 11) 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิเปนหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และเร่ิมใชในปการศึกษา 

2555 ปจจุบันมีนิสติกําลังศึกษาในชั้นปที ่1 – 4   ซ่ึงจะครบรอบการปรับปรุงหลกัสตูรตามเกณฑ สกอ. ในป

การศึกษา 2559 อยางไรก็ตามอาจารยประจําหลักสตูรไดเร่ิมดําเนินการปรับปรุงหลกัสตูรมาตั้งแตปการศกึษา 

2558 มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. เสนอมหาวิทยาลยัแตงตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติ ิหลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสตูร กรรมการผูทรงวุฒิภายนอก 

2. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือประเมินผลการวิเคราะหขอมลูจากผูประกอบการ ศิษย

เกา และนิสติปจจุบันเพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร และเพ่ิม-ลดรายวิชาในหลักสตูรให

ทันสมยั 

3. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือจัดทํารางหลักสูตรปรับปรุงพรอมกบัเขารวมประชุมกับ

ทางคณะและมหาวิทยาลยัเพ่ือรับนโยบายและแลกเปลีย่นเรียนรูการปรับปรุงหลกัสตูรเปนระยะ ๆ  

4. พิจารณาเพ่ิมรายวิชาเลือกสหกิจศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลยัทีส่งเสริมใหการจัดการเรียน

การสอนแบบสหกิจศึกษา  

5. กําหนดสมรรถนะหลักของนิสติแตละชั้นป  
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6. นํารางหลักสตูรปรับปรุงใหศษิยเกาซ่ึงเปนผูเชีย่วชาญทางธุรกิจภาคเอกชนพิจารณารางหลักสตูร

ฉบบัปรับปรุง 

7. พิจารณาขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญและปรับปรุงหลักสตูรตามความเหมาะสม 

8. พิจารณาขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒพิิจารณารางหลักสตูรฉบับปรับปรุง 

ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ผลการประเมินตัวบงชี้ที ่1.1 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติ ิ “ผาน” ตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสตูร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.2552 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Stat_59_1.1_1 คําสัง่แตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูร  

B.Sc.Stat_59_1.1_2 คําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร  
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หมวดท่ี 2 

บัณฑิตและนิสิต 

 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ตัวบงช้ีที่ 2.1)       

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ สํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา  ในปการศึกษา 2558 

ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 6 ดาน คือ  (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (2) ดาน

ความรูความสามารถทางวิชาการ (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (6) ดานอัตลักษณของ

บัณฑิตมหาวิทยาลัย สํารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผูใชบัณฑิต ดังน้ี 

- มีจํานวนบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ที่สําเร็จการศึกษารวม 16 คน โดยไดรับแบบ

สํารวจกลับมาจํานวน 6 ฉบับ คิดเปนรอยละ 37.5 จากจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยระดับความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ เฉลี่ยเทากับ 4.08 (24.47/6) 

 

ขอมูลประกอบการคํานวณคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตร ี 

ลําดับที ่ ขอมลูพ้ืนฐานประกอบตวับงชี ้ หนวยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรตีามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหงชาติ  

เฉลีย่ 4.08 

1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด  คน 16 

2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ ได รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

คน 6 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  คะแนน 24.47 

 (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม เฉล่ีย 4.33 

 (2) ดานความรูความสามารถทางวิชาการ เฉล่ีย 4.00 

 (3) ดานทักษะทางปญญา เฉล่ีย 3.83 

 (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ เฉล่ีย 4.11 

 (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เฉล่ีย 4.11 

 (6) ดานอัตลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัย เฉล่ีย 4.17 

4 ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่ มีตอผูสําเ ร็จ

การศึกษา  

รอยละ 37.5 

หมายเหต ุ: 1. จํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวน บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

              2.. ขอมูล ณ วันท่ี 20 มิถุนายน 2560 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Stat_59_2.1_1 ผลสํารวจความคดิเห็นทีม่ตีอคุณภาพของบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ จากสถานประกอบการผูใชบัณฑติ หรือสถาบันที่

รับบัณฑิตเขาศึกษาตอ ปการศกึษา 2559 (บัณฑติจบรุนปการศึกษา 2558)  
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รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

(ตัวบงช้ีที่ 2.2)  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ สํารวจการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 

2558 โดยใชการสํารวจดวยการใหบัณฑิตตอบแบบสอบถามดวยตนเอง ผานระบบการลงทะเบียนรับปริญญาบตัรของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ จํานวน 16 คน พบวา มี

บัณฑิตตอบแบบสอบถาม 16 คน คิดเปนรอยละ 100 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีบัณฑิตที่ไดงานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป จํานวน 10 คน จากจํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจโดยไมนับรวมบัณฑิตที่มี

งานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลวที่ไมไดเปลี่ยนงานใหม ผูที่ศึกษาตอในระดับ

บัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบทและผูที่เกณฑทหาร จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 90.91 ซึ่งเทากับ 4.55 คะแนน 

ขอมูลประกอบการคํานวณภาวะการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  

ลําดับที ่ ขอมลูพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  รอยละ 90.91 

1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทัง้หมด คน 16 

2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีต่อบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา   คน 16 

3 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา  

(ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชพีอิสระ) 

คน 10 

4 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ คน 0 

5 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มงีานทํากอนเขาศึกษา คน 0 

6 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีมี่กิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยู

แลว 

คน - 

7 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีศ่ึกษาตอระดับบัณฑติศึกษา คน 5 

8 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีอุ่ปสมบท คน - 

9 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีเ่กณฑทหาร คน - 

10 รอยละของผูตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา (อยางนอยรอยละ 70) รอยละ 100 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Stat_59_2.2_1 รายงานสรุปภาวะการมีงานทํา ประจําปการศึกษา 2559 (บณัฑิตจบรุนปการศึกษา 

2558)  



 หนา 11 

การรับนิสิต (ตัวบงช้ีที่ 3.1) 

- การรับนิสิต    

ระบบและกลไก

การรับนิสิต 

 

         หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ เปนหลกัสตูรระดับปริญญาตรี 4 ป ได

กําหนดรับนิสติปละ 30 คน โดยกําหนดคุณสมบัติวาสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายสายสามัญโปรแกรมทีเ่นนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หรือเทยีบเทา หลักสตูรมีระบบ

และกลไกการรับนิสติเพ่ือใหการดําเนินงานดานการรับนิสติมีประสิทธิผลตัง้แตการกําหนด

คุณสมบตัินิสติที่รับเขา เกณฑการคดัเลือก ขั้นตอนการคดัเลือกนิสติและเพ่ือใหไดนิสติมี

คุณสมบตัติรงตามเกณฑที่กําหนด นําไปสูการพัฒนาคุณภาพนิสติจนบรรลุวัตถุประสงคของการ

ผลติบัณฑติที่มีความรูทางดานสถติิ คณิตศาสตร คอมพิวเตอร และวิทยาศาสตร และมี

ความสามารถศึกษา คนควา และวิจัย เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูอยางมีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ ดังแผนผังที ่1 กระบวนการรับนิสิตมีขั้นตอนดังนี ้

   1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประเมินผลการรับนิสติในปการศึกษาทีผ่านมา 

   2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาแผนการรับนิสติตาม มคอ. 2 กําหนดจํานวนนิสติ

รับตรง และระบบกลาง (Admissions)  จากผลการประเมินการรับนิสิตในปที่ผานมา สําหรับ

การรับนิสิตแบบโครงการรับตรง มีการพิจารณาเพ่ือกําหนดคุณสมบตัิทั่วไป คุณสมบตัิเฉพาะของ

ผูมสีิทธิ์สมคัร เกณฑการตดัสินผลคะแนนสอบขอเขยีน เพ่ือเรียกสอบสมัภาษณโดยคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูร โดยประธานหลักสูตรเสนอแตงตัง้กรรมการสอบคดัเลือก 

   3. ประธานหลักสตูรสงขอมูลแผนการรับนิสิตไปยังงานรับนิสติใหมเพ่ือดําเนินการรับสมัคร

นิสติและแตงตัง้กรรมการสอบคดัเลอืก 

   4. หลังจากผานขั้นตอนการรับสมคัรและยื่นคะแนนสอบขอเขยีนของมหาวิทยาลยัแลว  

อาจารยประจําหลักสตูรจะตัดสินผลการสอบขอเขยีน กําหนดจํานวนผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

จากน้ันสัมภาษณโดยอาจารยประจําหลักสตูรที่ประธานหลกัสตูรเสนอแตงตั้งโดยมหาวิทยาลยั 

กอนการสัมภาษณจะมีการประชุมกรรมการเพ่ือชีแ้จงหลกัเกณฑการตดัสินสอบผานสัมภาษณ 

   5. ประชุมตดัสินผลการสอบการรับเขาศึกษาจากคะแนนสอบขอเขยีนและคะแนนสอบ

สัมภาษณ 

   6. หลังจากมหาวิทยาลยัรับรายงานตัวขึ้นทะเบยีนเปนนิสติใหมแลว หลักสตูรจะไดยอดนสิติ

โครงการรับตรงที่มารายงานตัวเพ่ือนํามาประเมินการปรับจํานวนรับในระบบกลาง จากที่กําหนด

ในคร้ังแรกเพ่ือใหไดจํานวนนิสติเตม็แผนรับ 

   7. การรับนิสติในระบบกลาง ประธานหลักสตูรจะเสนอแตงตัง้อาจารยประจําหลักสูตรเพื่อ

เปนกรรมการสอบสมัภาษณไปยังมหาวิทยาลยัเพือ่ทําหนาทีส่อบสัมภาษณและตรวจสอบ

คุณสมบตัผิูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

   8. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรตรวจสอบคุณสมบตัทิั่วไป คุณสมบตัิเฉพาะของผูมีสทิธิ์

สมคัรในระบบกลาง รายวิชาทีย่ื่นคะแนนสอบ 

   9. กรรมการสอบสัมภาษณทําหนาทีส่อบสมัภาษณและตรวจสอบคุณสมบตัผิูมีสิทธิ์เขาศึกษา
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จากรายชื่อทีท่ปอ. ประกาศผานขอเขยีน 

  10. ประชุมตัดสินผลการสอบการรับเขาศึกษาจากคะแนนสอบขอเขยีนและคะแนนสอบ

สัมภาษณ 

  11. ระบบงานรับนิสติใหมทําหนาทีด่ําเนินการรับรายงานตัวขึ้นทะเบยีนเปนนิสติใหม  

  12. อาจารยประจําหลักสตูรประชุมประเมินกระบวนการรับนิสติ และสรุปผลการรับนิสติเพื่อ

เปนแนวทางปรับปรุงกระบวนการรับนิสติ ในปการศึกษาตอไป  

การดําเนินการ

รับนิสิต 

        หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิมีวัตถปุระสงคเพ่ือผลิตบัณฑติใหมีความรูใน

วิชาทางดานสถติ ิคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม  มคีวามสามารถศกึษา 

คนควา และวิจัย เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูอยางมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  แตละป

การศึกษาหลักสตูรไดกําหนดจํานวนรับนิสติตามแผนการรับนิสิตใน มคอ.2 จํานวน 30 คน โดย

ผูสมัครเขาศึกษาตองมคีุณสมบตัิเบื้องตนตรงตามที่กําหนดในมคอ. 2 ของหลักสตูร ที่วาสําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามญัโปรแกรมที่เนนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

หรือเทยีบเทา (B.Sc.Stat_59_3.1_1) และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ  

       ในปการศึกษา 2559 หลักสตูรตัง้เปาหมายวา นิสิตชัน้ปที่ 1 คงอยูมากกวา 70%  การ

รับนิสติไดดําเนินการตามระบบและกลไกดังน้ี 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือศึกษาผลการประเมินและขอเสนอแนะจากผู

ประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสตูร เก่ียวกบัการดําเนินการรับนิสติ  

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรจึงประเมินกระบวนการรับนิสติในปทีผ่านมาเพ่ือปรับปรุงชอง

ทางการรับนิสติเขาศึกษาเพ่ือใหไดนิสิตเต็มตามแผนรับ  ในปการศึกษาทีผ่านมาทางหลักสตูรรับ

นิสติเขาศึกษา 4 โครงการคือ โครงการการรับสมคัรบคุคลเพ่ือสอบคดัเลือกเขาเปนนสิติระดับ

ปริญญาตรี (รับตรง) โครงการสอบคดัเลือกเขาศกึษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง 

(Admissions) อีกสองโครงการเปนความรวมมือระหวางคณะวิทยาศาสตรกับหนวยงานที่

เก่ียวของไดแกโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือขายของคณะวิทยาศาสตร และโครงการ 

“คดัสรรนักเรียนพหุปญญาเลศิโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เขาศกึษาใน

ระดับอุดมศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ” ผลการรับนิสติในป 2558  มีนิสติชั้นปที่ 1  

คงอยูรวมทัง้สิ้น  21 คน มาจากโรงเรียนเครือขาย  1 คน จากโครงการรับตรงทั่วไป 2 คน  และ

จากระบบกลาง 18 คน  
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แผนผังที่ 1 ระบบการรับนิสิต 

ระบบ 

กลไก 

ระยะเวลา/ 

ผูรับผิดชอบ 

 

- ต.ค. 2558/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

 

- ต.ค. 2558/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

 

- มี.ค. 2559/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

- มี.ค. 2559/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

- เม.ย. 2559/ 

มหาวิทยาลัย 

- เม.ย. 2559/ 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

- มิ.ย. 2559/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

- มิ.ย. – ส.ค. 2559/ 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและ

มหาวิทยาลัย 

- ก.ย. 2559/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

- ต.ค. 2559/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 
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การดําเนินการ

รับนิสิต (ตอ) 

        จากการเก็บสถติิหลายปผานมาพบวาไมมีนักเรียนจากโครงการ “คดัสรรนักเรียนพหปุญญา

เลศิฯ สนใจสมัครเขาเรียนสาขาวชิาสถติิ  และนักเรียนจากโรงเรียนเครือขายของคณะวิทยาศาสตร

ก็ใหความสนใจสมคัรเขาเรียนสาขาวชิาสถติินอยมาก สาเหตุอาจเน่ืองมา 

จากนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตฯ สวนใหญเปนนักเรียนทีเ่รียนดีมีโอกาสเลือกสาขาที่ไดรับความ

นิยมจากสถาบันตาง ๆ ซึง่สถติิเปนสาขาที่ไมไดรับความนิยมเม่ือเทยีบกับหลักสตูรวิทยาศาสตร

สุขภาพหรือวิศวกรรมศาสตรเปนตน สําหรับโรงเรียนเครือขายฯ เทาที่สอบถามจากผูอํานวยการ

โรงเรียนเครือขายพบวาทางโรงเรียนเปนเครือขายกับสถาบนั 

การศึกษาตาง ๆ หลายสถาบัน  ทําใหนักเรียนมีโอกาสเลือกสาขาที่ไดรับความนิยมมากกวาสาขา

สถติ ิและทางโรงเรียนเครือขายตองการใหหลักสตูรลดเกณฑ GPAX เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนจาก

โรงเรียนเครือขายที่เรียนออนมสีิทธ์ิสมัครเรียน   สวนโครงการรับตรงทั่วไปมีนักเรียนใหความสนใจ

สมัครเขาศกึษาจํานวนมาก (161 คน) แตผูทีย่ื่นคะแนนสอบขอเขยีนไดคะแนนรวมลําดับตน ๆ 

สละสิทธ์ิการรายตัวเปนนิสติจํานวนมากเชนกัน ทางหลักสตูรจึงแกปญหาโดยเรียกผูเขาสอบ

สัมภาษณกวา 2 เทาของจํานวนรับ (52 คน) เพ่ือหวังวาผูที่ไดคะแนนรวมลําดับถดัมา มีโอกาสได

เขาศึกษา แตปการศกึษา 2558 ก็มีผูมารายตัวและคงอยูเพียง 2 คน เนือ่งมาจากนักเรียนไดสมคัร

สอบหลาย ๆ ที ่และตัดสินใจเลือกสาขา/สถาบันทีต่นเองอยากเรียนมากทีสุ่ด  ทําใหเกิดการสละ

สิทธิ์จํานวนมาก จากผลการประเมินที่ประชุมจึงมมีติไมรับนักเรียนจากโครงการ “คดัสรรนักเรียน

พหุปญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เขาศึกษาในระดบัอดุมศกึษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”  แตยงัจําเปนตองรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือขายของคณะ

วิทยาศาสตรตามบันทึกขอตกลงของคณะวิทยาศาสตรกับโรงเรียนเครือขาย (การประชุมคณะกรรม

บริหารหลักสตูร  คร้ังที่ 6/58) 

            เนื่องจากแตละปมีผูสมคัรจากโครงการรับตรงทั่วไปสละสิทธิ์การรายงานตัวจํานวนมาก  

มหาวิทยาลัยจึงเปดโอกาสใหหลักสูตรพิจารณาการรับนิสิตจากโครงการรับตรงอื่น ๆ ของ

มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมและใหมีการปรับจํานวนรับในระบบกลางในภายหลัง  จากการประเมิน

คุณภาพของนิสิตที่รับเขาศึกษาพบวานสิติไมเต็มตามแผนรับ เนื่องมาจากการสละสิทธิ ์การลาออก

กอนเขาเรียนชั้นปที ่1 และลาออกตนปที ่2 เพื่อเปลีย่นสถานศึกษาไมใชมาจากการพนสภาพนิสิต

แตนิสติที่คงอยูมีคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรลดลงจนเกดิปญหานิสติเรียนไมจบภายใน 4 ป ซ่ึง

หลักสตูรเคยทําเร่ืองไปยังคณะเพื่อขอเพ่ิมนํ้าหนักรายวิชา PAT1 ในระบบกลางเพ่ือใหไดผูเขา

ศึกษาที่มีคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรดกีวาวิชาอ่ืน ๆ แตไมไดรับการอนุมัต ิ 

          คณะกรรมการบริหารหลักสตูรไดพิจารณาการยื่นคะแนนจาก GAT PAT  หรือวิชาสามัญ 

9 วิชา จากการเก็บขอมูลนสิติที่รับจากระบบกลางกวา 5 ป พบวานิสติมปีญหาในการเรียนวิชา

คณิตศาสตรและสถติหิลายคน  หลักสูตรมีความคดิเห็นวาสาเหตุอาจมาจากการกําหนดน้ําหนัก

วิชา PAT1 ในระบบกลางที่ตองใชรวมกันหลายสถาบัน ประกอบกบัการดคูะแนนวิชาสามัญของผูมี

สิทธิ์สอบสัมภาษณปที่ผานมามคีะแนนไมสัมพันธกบั PAT1  และเพ่ือเปนการเปรียบเทยีบกับผูเขา

ศึกษาในระบบกลาง ทางหลักสตูรจึงมีมติใหยื่นคะแนนสอบ GAT PAT  ทั้งน้ีการกําหนดนํ้าหนัก



 หนา 15 

คะแนนสอบไดพิจารณาจากนํ้าหนักคะแนน GAT PAT ในระบบกลางและยดึวตัถปุระสงคของการ

ผลติบัณฑติ ในการสมคัรโครงการรับตรงทั่วไปทางหลักสตูรจึงกําหนดน้ําหนักวชิาคณิตศาสตร 

PAT1 เปน 70% เพ่ือใหไดนิสติที่มคีุณภาพสงูขึ้นกวาปทีผ่านมา และคาดวาจะไดนิสติรับตรงทั่วไป

เพ่ิมขึ้นกวาปที่ผานมา เพราะนักเรียนที่ตั้งใจเขาศึกษาหลักสตูรสถติิจริง ๆ จะสมัครสอบแบบรับ

ตรง และจากสถติกิารสละสิทธิ์จํานวนมากของผูสมัครแบบรับตรงทางหลักสตูรสามารถปรับจํานวน

รับในระบบกลางในภายหลงัเพ่ือรับสมัครผูสมัครที่พลาดหวงัจากโครงการรับตรงตางๆ หรือผูที่

ตองการเปลีย่นสถานศึกษา ที่ประชุมจึงมีมติใหรับตรงทั่วไป 70%  รับในระบบกลาง 30%  และไม

นับโควตานักเรียนจากโรงเรียนเครือขายของคณะวิทยาศาสตรในแผนการรับ   

            สวนการรับนิสติหลังระบบกลาง ทางหลักสตูรเคยรับนิสติกลุมน้ีเขาศึกษาแตจาก

การศึกษาผลการประเมินการเรียนของนิสติที่รับหลังระบบกลาง และเก็บขอมูลนิสติกลุมนี้จนจบ

การศึกษาพบวา นสิติหลายคนมีพ้ืนฐานความรูเดมิไมเพยีงพอ ไมไดตัง้ใจเขาศกึษาอยางแทจริง 

ไมใหความรวมมือในการเรียนการสอนทําใหมีปญหาการเรียนในวิชาเอก และสงผลใหไมจบตาม

แผนการเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสตูรจึงมีมติไมรับนิสติหลังระบบกลาง 

             จากผลการประเมินโดยภาพรวม  ในปการศึกษา 2559  จึงรับนิสติ 3 ชองทาง ไดแก

โครงการโรงเรียนเครือขายของคณะวิทยาศาสตร โครงการรับตรงทั่วไป และระบบกลาง 

              ในการรับนิสติแตละชองทางคณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการประชุมพิจารณา

วิธีการ เกณฑตดัสิน คุณสมบตัิทั่วไปและคุณสมบตัเิฉพาะของผูสมัคร และเงื่อนไขการรับที่ชดัเจน 

ในขั้นตอนการสมัภาษณมีการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูรใหเปนกรรมการสอบสมัภาษณ 

           การรับนิสติรอบแรกเปนโครงการรับตรงทั่วไปของมหาวิทยาลยั  คุณสมบตัิทั่วไปเปนไป

ตามมตทิี่ประชุมของมหาวิทยาลยั สวนคุณสมบตัิเฉพาะและนํ้าหนักคะแนนสอบขอเขยีนเปนไป

ตามมตทิี่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร โดยหลกัสตูรสถติคิํานึงถึงคุณลกัษณะบัณฑติที่

พึงประสงคจึงใหน้ําหนักวิชาคณิตศาสตรมากกวาวิชาความถนัดทั่วไปและวิชาวิทยาศาสตร (PAT1 

70%, PAT2 20% และ GAT 10%) และนําสงคุณสมบตัเิฉพาะเสนอไปยังมหาวิทยาลยั ผลของ

การใหนํ้าหนักวิชาสอบคณิตศาสตร PAT1 มากกวา GAT และ PAT2 ทําใหนักเรียนที่มสีิทธิส์อบ

สัมภาษณมคีะแนน PAT1 สูงเรียงตามลําดบัคะแนนรวมจากมากไปนอยตามที่หลักสตูรตองการ 

สวนการรับนิสติโครงการเครือขายของคณะวิทยาศาสตรใหยื่นคะแนนสอบ GAT PAT เพ่ือ

เปรียบเทยีบคุณภาพของนักเรียนเครือขายกับโครงการอ่ืน ๆ และหลักสตูรไดกําหนด

คุณสมบตัิเฉพาะของผูสมัครเหมอืนปทีผ่านมาคือกําหนดคาระดับขั้นต่ําของ GPAX วิชา

คณิตศาสตร และวิชาวิทยาศาสตร  ใหยื่นคะแนนสอบ GAT PAT1 และ PAT2 และไดกําหนด

เกณฑขั้นต่ําวิชา PAT1 รอยละ 25 เพราะนักเรียนทีม่ีสทิธ์ิสมัครสอบตองเปนนักเรียนทีผ่าน

คุณสมบตัิทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะและโรงเรียนสงรายชื่อมาเทาน้ัน  

          การรับนิสิตรอบที่สองรับจากระบบกลางโดยหลักสตูรจะมีการปรับปรุงจํานวนรับเพ่ือใหมี

นิสติเต็มตามแผนรับ สําหรับคุณสมบตัิเฉพาะและคุณสมบตัทิั่วไปของผูสมัครระบบกลางไดเสนอ

ตอมหาวิทยาลยัและเปนไปตามมติทีป่ระชุมอธิการบดแีหงประเทศไทย  ในการรับนิสติรอบสองจะ
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ทําการสอบสัมภาษณผูมีสิทธิส์อบจากรายชื่อผูผานขอเขยีนที่มหาวิทยาลัยจัดสงมาโดยอาจารย

ประจําหลักสตูรทุกคน  และกรรมการสอบสัมภาษณใหคะแนนสอบสัมภาษณตามเกณฑทีต่กลงกัน

กอนการสอบสัมภาษณจากน้ันสงรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณใหมหาวิทยาลยัดําเนินการตอไป     

การประเมิน

กระบวนการรับ

นิสิต  

        หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิต ิมีการประเมินกระบวนการรับนิสิต ในป

การศึกษา 2559 ดงัน้ี  

       1. ผลการประเมินคุณสมบตัิผูเขาศกึษาวาตองเปนไปตามที่กําหนด พบวานิสติทั้งรับตรงและ

ระบบกลางมีคุณสมบตัผิูเขาศึกษาตรงตามทีกํ่าหนดในมคอ.2 และตรงตามประกาศรับสมคัร 

       2. ผลประเมินการรับนิสิตพบวานิสติชั้นปที่ 1 คงอยูมากกวา 70% บรรลุเปาหมาย  

เน่ืองจากนิสติรายงานตัวทัง้หมด 35 คน คงอยู 25 คน คิดเปน 71.43% จากการเก็บขอมูลพบวา

การรับตรงทั่วไปมีผูไมรายงานตัวเปนนิสติ และบางสวนลาออกจากการเปนนิสิตหลังรายงานตัว 

เม่ือเพ่ิมจํานวนรับในระบบกลางมีผูสละสิทธ์ิการสอบสัมภาษณหรือมีผูสละสิทธิ์การรายงานตัวหรือ

ลาออกตนปการศึกษา จากการเก็บขอมูลผูทีข่อลาออกพบวาสอบไดสถาบันอื่น/สาขาอ่ืนที่สนใจ

มากกวา   

      3. จากการปรับเกณฑการยื่นคะแนนสอบในการรับตรงทั่วไปและเพ่ิมกิจกรรมการปรับพ้ืนฐาน

เพ่ือเตรียมความพรอมทางการเรียน   นสิติที่รับในป 2559 มีผลการเรียนในระดับปานกลางขึ้นไป 

ไมมีผูใดมเีกรดเฉลีย่ต่ํากวา 2.00 และไมมีผูใดสอบตกวิชาหลักไดแก คณิตศาสตร สถติิ และ

คอมพิวเตอร ตามที่หลักสูตรไดวางเปาหมายวา นิสติควรมีความรูพ้ืนฐานดขีึ้นและสามารถเรียน

ตามแผนการเรียนที่วางไว                

      4. ในปการศึกษา 2559 การทีห่ลักสตูรกําหนดแผนรับ 30 คน โดยกําหนดสดัสวนการรับนิสติ

แบบรับตรงทั่วไป 70% และระบบกลาง 30%  เหมาะสมแลว เน่ืองจากการรับตรงทั่วไปจะไดนิสติ

ที่ตัง้ใจเขามาศึกษาและมีคะแนนวชิา PAT1 ไมต่ํามากนัก รวมทั้งมหาวิทยาลยัเปดโอกาสให

หลักสตูรปรับปรุงจํานวนรับนิสติจากระบบกลางในภายหลงั 

         ในการรับนิสติปการศึกษา 2559   สงผลดังนี ้

         (1) เกณฑการรับนิสติที่มหาวิทยาลยัและสมาคมอธกิารบดแีหงประเทศไทย (สอท) 

ประกาศรับ สะทอนคุณภาพของนิสติที่เหมาะสมกับหลกัสตูรที่เปดสอน และสอดคลองกับระดบั

ของหลักสตูร ประเภทหลกัสตูร ปรัชญา วิสยัทัศนของสถาบนัและหลักสตูร ผลลัพธการเรียนรูที่

กําหนดในหลักสตูร  เนื่องจากหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิตองใชความรูความ

เขาใจทางวิทยาศาสตรเปนพ้ืนฐานจึงประกาศรับนักเรียนสายวิทยาศาสตร- คณิตศาสตรเขาศกึษา 

แตในปจจุบันนักเรียนสายน้ีใหความนิยมกับการเลือกเรียนสายวิชาชีพและเลือกสถาบันที่ไดรับ

ความนิยมมากกวา  ทําใหกลุมเปาหมายมีผลการเรียนในระดับปานกลาง แตอยางไรก็ตามหลักสตูร

สถติสิามารถผลติบัณฑติกลุมน้ีไดในระดับด ีสามารถสําเร็จการศึกษาและมีงานทําในอัตราที่สงู 

(มากกวา 80%) 

        (2) เกณฑที่ใชในการคดัเลือกนิสติ กระบวนการรับนิสติ และเคร่ืองมือหรือขอมูลที่ใชในการ

คดัเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนิสิตที่สมัครเขาเรียน
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เน่ืองจากคะแนนสอบไดจากขอสอบมาตรฐานของสทศ และการรับนิสิตดําเนินการโดย

มหาวิทยาลัย และทปอ จากกระบวนการรับนิสิตที่มีมาตรฐานทําใหนิสิตที่รับเขาศึกษาในหลักสูตร

มีคุณสมบตั ิและศกัยภาพในการเรียนจนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด  ผูเขาศึกษามี

คุณสมบตัขิั้นตนทั้งความรูพ้ืนฐาน และ/หรือประสบการณทีจํ่าเปนตอการเรียนในหลกัสตูร ใฝรู ใฝ

เรียน มคีวามพรอมดานสขุภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ เน่ืองจากเปนนิสติเต็มเวลาและ

สวนใหญครอบครัวสามารถรับภาระคาเลาเรียนได     

การปรับปรุง

กระบวนการรับ

นิสิต 

         1. ในปการศึกษา 2559  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรไดพิจารณาปรับปรุงคุณสมบตัิของ

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาจากโรงเรียนเครือขายของคณะวิทยาศาสตร และจากโครงการรับตรงทั่วไปในดาน

คะแนนสอบขอเขยีนของมศว เปนการยื่นคะแนน GAT/PAT   โดยยดึวัตถปุระสงคของการผลติ

บัณฑิต จึงกําหนดนํ้าหนักวชิาคณิตศาสตรสูงกวาวิชาอืน่ ๆ เพ่ือใหนิสติสามารถเรียนวิชา

คณิตศาสตรและสถติิไดตามแผนการเรียน หลกัสตูรไดกําหนดน้ําหนัก PAT1 70%  GAT 10% 

และ PAT2 20%  เฉพาะโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือขายฯ ไดกําหนดเกณฑขั้นต่ําวิชา 

PAT1 รอยละ 25 เน่ืองจากนักเรียนเครือขายจะไดรับการพิจารณาเปนนิสิตตามรายชื่อที่ทาง

โรงเรียนสงมาซึ่งไมมีการแขงขันและที่ผานมาทางโรงเรียนไดสงนักเรียนที่มีผลการสอบวิชา PAT1 

ต่ํามาก (B.Sc.Stat.59_3.1_2 และ B.Sc.Stat.59_3.1_3) 

        2. อาจารยและนิสติในหลักสตูรทําการประชาสัมพันธหลักสตูรใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

6 โดยรวมจัดกิจกรรม SWU OPEN HOUSE ของคณะและมหาวิทยาลยั (B.Sc.Stat.59_3.1_4) 

        3. อาจารยประจําหลักสตูรเขารวมโครงการบริการวิชาการ : โครงการเปดโลกวิทยาศาสตรสู

การพัฒนาชุมชน จังหวดัสระแกวอยางยั่งยืนคร้ังที ่3 เพื่อเพ่ิมการประชาสัมพันธหลักสตูรและเห็น

ประโยชนของสาขาสถิติโดยการนําเสนอบทความวิจัยเก่ียวกับการทํางานของผูที่จบสาขาสถติิ  

และรวมจัดคายกิจกรรมวิชาการเก่ียวกับความนาจะเปนกับหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

คณิตศาสตร (B.Sc.Stat_59_3.1_5)  

        4. จากกระบวนการรับนิสิตหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ แบบรับตรงทัง้ 2 

โครงการ พบวามีนักเรียนสนใจสมัครเขาเรียนแบบรับตรงทัว่ไปประมาณ 8 เทาของแผนรับ แตทุก

ปที่ผานมาปรากฎวาผูเขาสอบสัมภาษณสละสิทธิ์เน่ืองจากสอบตดิมหาวิทยาลยัอ่ืนที่นักเรียนสนใจ

มากกวา  ทางหลกัสตูรจึงเรียกสอบสัมภาษณสองเทาเพื่อใหผูสมัครทีม่ีคะแนนสอบขอเขยีนต่ํามี

โอกาสไดรับรายงานตัวจากการที่ผูสมัครคนอื่น ๆ ที่มีคะแนนสูงกวาสละสิทธ์ิ ซ่ึงในป 2559 มีนิสติ

จากโครงการรับตรงทั่วไปคงอยูเพ่ิมขึ้นแตไมเต็มตามจํานวนรับ คณะกรรมการ  จึงมตเิพิ่มจํานวน

รับในระบบกลางจากแผนเดมิ 9 คน เปน 30 คน (B.Sc.Stat_59_3.1_6 และ การประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คร้ังที ่4/59) เพ่ือใหจํานวนนิสติรวมเปนไปตามแผนรับ 30 คน  

      5. ผลการประเมินพบวาจํานวนนิสิตในปการศึกษา 2559 โดยภาพรวมมีจํานวนนสิติรายงาน

ตัวเต็มแผนรับและมีนิสติเพ่ิมขึ้นตามที่หลักสตูรวางแผน การประชาสัมพันธหลักสตูรผานโครงการ 

SWU OPEN HOUSE  ผานโครงการบริการวิชาการ และจากศษิยเกา ทําใหมีจํานวนนิสติหลัง

รายงานตัวทุกโครงการ เปนดงันี้ (B.Sc.Stat_59_3.1_7) 
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โครงการ 
ประกาศ

รับ (คน) 

จํานวนนิสิต(คน) ผลการประเมิน

แผนรับนิสิต รายงานตัว คงอยู 

โครงการการรับสมัครบุคคล

เพื่อสอบคัดเลือกเขาเปน

นิสิตระดับปรญิญาตรี     

(รับตรงทั่วไป) 

 

21 

 

9 

 

8 

มากกวาป 

การศึกษา 2558 

 (2 คน) 

โครงการรับนักเรียนจาก

โรงเรียนเครือขายของคณะ

วิทยาศาสตร 

 

10 

 

1 

 

1 

เทาป 2558   

(1 คน) 

โครงการสอบคัดเลือกเขา

ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ในระบบกลาง(Admissions)  

 

30 

 

25 

 

16 

นอยกวาป

การศึกษา 2558 

(18 คน) 

รวม 61 35 25 เต็มตามแผนรับ 

30 คน 

  

ผลการปรับปรุง

กระบวนการรับ

นิสิต 

       1. จํานวนนิสติในปการศกึษา 2559 โดยภาพรวมมีจํานวนนิสิตคงอยูเพ่ิมขึ้นตามทีห่ลักสตูร

วางแผนไว (มากกวา 70%) สวนหนึง่อาจมาจากการกําหนดน้ําหนักสอบขอเขยีนวชิาคณิตศาสตร

มากกวาวิชาอ่ืน ในการยื่นคะแนนสอบรับตรงทั่วไปผูสมคัรตองประเมินตนเองกอนสมัครเรียนสาขา

สถติิวาจะสามารถเรียนจนจบหลักสตูรหรือไม  

      2. นิสติชั้นปที ่1 มีเกรดเฉลีย่มากกวา 2.00 ทุกคน ไมสอบตกรายวิชาใด ๆ  
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- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

ระบบและกลไก

การเตรียมความ

พรอมกอนเขา

ศึกษา 

 

         หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ มีระบบการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

เพ่ือมุงหวังใหนิสติมีความรูพื้นฐานที่จําเปนตอการเรียนในหลักสตูร มีความพรอมดานสขุภาพ

กายและจิต มีความพรอมทางการเรียนเพ่ือใหสามารถเรียนไดจนสําเร็จการศึกษา และอัตราการ

ลาออกกลางคันนอย 

         ในการเตรียมความพรอมหลักสตูรไดจัดกิจกรรมเสริมจากคณะวิทยาศาสตร และ

มหาวิทยาลยัตามระบบและกลไกเร่ืองการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ดงัแผนผังที่ 2 ระบบ

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรศึกษาผลการประเมินการเตรียมความพรอมกอนเขาศกึษาใน

ปการศึกษาทีผ่านมาเพ่ือปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาและ

ระหวางศึกษาเพ่ือใหนิสติสามารถเรียนไดจนจบการศึกษาภายใน 4 ป 

   2. หลังจากผูมีสทิธิ์เขาศกึษารายงานตัวเปนนิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมติที่

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะใหลดขั้นตอนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา โดยให

มหาวิทยาลยั และคณะ เปนผูรับผดิชอบดําเนินการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาเร่ืองการใช

ชีวิตในมหาวิทยาลยัแกนิสติทุกหลักสตูร เพื่อใหทุกคนเขาใจเร่ืองการเรียน การใชชีวิตใน

มหาวิทยาลยั การใชสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในมหาวทิยาลยัและคณะ   

   3. คณะวิทยาศาสตรจัดโครงการเตรียมความพรอมดานความรูพ้ืนฐานที่จําเปนตอการเรียน

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

   4.ภาควชิาคณิตศาสตรจัดโครงการเตรียมความพรอมดานความรูพื้นฐานที่จําเปนตอการเรียน

วิชาคณิตศาสตร 

   5. หลักสูตรจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมดานความรูพ้ืนฐานที่จําเปนตอการเรียนสถติ ิ

   6. กอนเปดภาคเรียนในตนปการศึกษานิสิตจะพบอาจารยทีป่รึกษาเพ่ือรับฟงการชีแ้จง

เก่ียวกับหลกัสตูรและแผนการเรียน ระบบการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล และการ

ลงทะเบยีนเรียน การเพ่ิมถอนรายวชิาที่มหาวิทยาลยัลงทะเบียนตามแผนการเรียนใหนิสติชั้นปที่ 

1–2  ทุกคน   

การดําเนินงาน

การเตรียมความ

พรอมกอนเขา

ศึกษา 

   1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรศึกษาผลการประเมินการเตรียมความพรอมกอนเขาศกึษาใน

ปการศึกษาทีผ่านมาพบวาหลักสตูรตองตัง้เปาหมายในการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอม

กอนเขาศกึษา และจากผลการเรียนของนิสิตใหม  ปการศกึษาทีผ่านมานสิิตแรกรับมพ้ืีนความรู

ออนจึงเกิดปญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร สถติิ และคอมพิวเตอร ทางหลักสตูรจึงปรับปรุง

การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมกอนเขาศกึษาและระหวางศกึษาเพ่ือใหนิสติสามารถเรียน

ไดจนจบการศึกษาภายใน 4 ป โดยปูพ้ืนฐานวชิาคณิตศาสตร สถิต ิและคอมพิวเตอร กอนเปด

ภาคเรียนโดยวางเปาหมายวา นิสติลาออกกลางคันจํานวนนอย นิสติถอนรายวิชาจํานวนนอย

หรือสอบตกนอย โดยกําหนดตัวชี้วัดเปน สิ้นปการศกึษา 2559 นิสติใหมมีอตัราคงอยูมากกวา 

70%  นิสติสามารถเรียนตามแผนการเรียนที่วางไวมากกวา 75%   



 หนา 20 

    การดําเนินงานการเตรียมความพรอมกอนเขาศกึษาในปการศึกษา 2559 มีกิจกรรมที่สําคัญ

สรุปไดดงัน้ี 

   1. การเตรียมความพรอมโดยสาขาวิชาสถิต ิ

        1.1  สาขาวชิาสถติิ มีการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมเพ่ือใหนสิิตใหมมีความรู

พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร สถติ ิและคอมพิวเตอร กอนเปดภาคการศกึษา  โดยมีวัตถปุระสงคดงัน้ี 

           (1) เพ่ือใหนิสติสามารถทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตรและสถติิไดอยางรวดเร็วโดยใชเคร่ือง

คํานวณเชงิกราฟ  TI-Nspire CX CAS ชี้ใหเห็นความสําคัญของความรูพ้ืนฐานตาง ๆ ทาง

คณิตศาสตรและสถติ ิ 

          (2) เพื่อใหนสิติสามารถเขาใจภาษา C เบื้องตน และเตรียมพรอมการเรียนคอมพิวเตอร

ในหลักสตูร 

           ในการจัดกิจกรรมหลกัสูตรสถติิไดเชิญ อ.ดร.สายณัห โสธะโร ผูเชีย่วชาญดานการใช

เคร่ืองคํานวณเชิงกราฟ  TI-Nspire CX CAS มาสอนสรุปเนือ้หาที่นักเรียนเคยเรียนมา ซ่ึงนสิติ

จะเห็นผลการคํานวณจากเคร่ืองคํานวณเชงิกราฟเพ่ือตรวจสอบความถูกตองจากการคํานวณ

ดวยมือ  เห็นความสําคญัของความรูพ้ืนฐานและสญัลักษณตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและสถติ ิที่

ตองใชในระดับการศึกษาทีสู่งขึ้น สวนวิชาคอมพิวเตอรทางหลักสตูรไดใหนิสติรุนพ่ีมาสอน

หลักการเขยีนภาษา C เบื้องตน เพ่ือใหนิสติสามารถเขาใจภาษา C เบื้องตน และเตรียมพรอม

การเรียนคอมพิวเตอรในหลักสตูร (B.Sc.Stat_59_3.1_8)    

       1.2  หลักสตูรรวมกับภาควิชาคณิตศาสตรจัดโครงการปฐมนิเทศนิสติชั้นปที่ 1 เพ่ือใหนิสิต

ไดทราบถึงปรัชญา ปณิธาน และวัตถปุระสงคของภาควชิาคณิตศาสตร ในการจัดการเรียนการ

สอนรวมทั้งทัง้กิจกรรมดานตาง ๆ ในการพัฒนานิสติทัง้ดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 

บุคลิกภาพและสขุภาพ ตลอดจนการปรับตัวของนสิิตเพ่ือใหสามารถอยูในสังคมอยางมคีวามสุข 

(B.Sc.Stat_59_3.1_9) 

       1.3  อาจารยที่ปรึกษาอธิบายเก่ียวกับหลกัสตูร แผนการเรียน ทุนการศึกษาและการทํา

กิจกรรม เพื่อใหนสิติเขาใจระบบการเรียนและการสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ป 

      1.4 นิสติสาขาวิชาสถติิจัดกิจกรรมแรกพบเอกสถติ ิเพือ่สรางความอบอุนใหกับนิสติใหม ใน

ความควบคุมของอาจารยประจําหลักสตูร (B.Sc.Stat_59_3.1_10) 

 

 

 

 

 

 



 หนา 21 

แผนผังที่ 2 ระบบการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  

ระบบ 

กลไก 

ระยะเวลา/ 

ผูรับผิดชอบ 

 

- มิ.ย. – ส.ค. 2559/

ภาควิชาคณิตศาสตร               

คณะวิทยาศาสตร            

และมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ส.ค. 2559 และ 

ม.ค. 2560/ อาจารย

ที่ปรึกษา 

 

- ส.ค. 2559 และ 

ม.ค. 2560/ อาจารย

ที่ปรึกษาและ

มหาวิทยาลัย 

 

 

 



 หนา 22 

การดําเนิน งาน

การเตรียมความ

พร อ มก อน เข า

ศึกษา (ตอ) 

     2. การเตรียมความพรอมโดยคณะวทิยาศาสตร 

          2.1 คณะวิทยาศาสตรโดยความรวมมือของภาควิชาคณิตศาสตร ฟสิกส เคมแีละ

ชีววิทยา มกีารจัดกิจกรรมเพ่ือใหนิสติใหมมีความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

ภาษาอังกฤษ  

             ในชวงกอนเปดภาคเรียนภาคตน คณะวิทยาศาสตรจัดโครงการปรับพื้นฐานวิทย-

คณิต-อังกฤษ สําหรับนิสิตใหมเพ่ือปรับพ้ืนฐานนิสติใหมทุกหลักสตูร และสาขาวิชาคณิตศาสตร 

ที่รวมจัดโครงการเตรียมความพรอมดานวชิาการของนิสติชัน้ปที่ 1 มกีารประเมินการเรียนรูของ

นิสติใหมกอน-หลังปรับพ้ืนฐาน (B.Sc.Stat_59_3.1_11)  

         2.2 คณะวิทยาศาสตรจัดปฐมนิเทศนิสติชั้นปที่ 1  ในสวนของอาจารยทีป่รึกษาและนิสิต

รุนพ่ีไดรวมกันแนะแนวการศกึษา ทุนการศึกษา การทํากิจกรรม และการใชชีวิตในมหาวิทยาลยั

ตลอดเวลาที่นิสติมีปญหาหรือตองการคําแนะนํา(B.Sc.Stat_59_3.1_12) 

    3. การเตรียมความพรอมโดยมหาวทิยาลยั  

       มหาวิทยาลยัจัดกิจกรรมเพ่ือใหนิสติใหมมีความพรอมในการใชชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลยัอยาง

มีความสุข และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมกอนเปดภาคการศึกษา

ตน ปการศึกษา 2559 ดงัตอไปน้ี 

       3.1 กิจกรรมเพ่ือสังคมที่ปลูกฝงและเนนย้ําเร่ืองแรงบนัดาลใจใหนสิติใหมทุกคน โดยจัด

คายสรางแรงบันดาลใจกิจกรรมเพื่อสงัคมใหนองใหม มศว ประจําปการศึกษา 2559  ซึง่คายนี้

จะทําใหนองใหมไดเรียนรูเปาหมายของมหาวิทยาลยัเพ่ือรับใชสงัคม ที่วิทยาลยัโพธิวิชชาลยั 

จังหวัดสระแกว  เพื่อใหนิสติมีจิตสํานึกสาธารณะ จัดโดยกองกิจการนิสติ และฝายบริการ

วิชาการแกสังคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (B.Sc.Stat_59_3.1_13) 

      3.2 เพื่อใหนสิติไดรับความรูเกีย่วกับการเรียน การใชชวีิตในมหาวิทยาลยัและเพ่ือเสริมสราง

นิสติ มศว ใหมีอัตลักษณ 9 ประการ ไดแก 1.ใฝรูตลอดชีวิต 2.คดิเปน ทําเปน 3.หนักเอาเบาสู 

4.รูกาลเทศะ 5.เปยมจิตสํานึกสาธารณะ 6. มีทักษะสื่อสาร  7. ออนนอมถอมตน 8.งามดวย

บุคลิก 9.พรอมดวยศาสตรและศลิป  มหาวิทยาลยัใหนสิติใหมทุกคนเขารวมโครงการปฐมนิเทศ 

ตอนรับนิสติใหมและคายเสริมสรางอัตลักษณนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 

2559 โดยมีอาจารยในสาขาวิชาสถติิมีสวนรวมกับกองกิจการนิสิตของมหาวิทยาลยัในการ

ปฐมนิเทศนิสติใหม มีพิธตีักบาตร ผูกเนคไท อบรมคุณธรรมจริยธรรม เร่ืองบัณฑติไทยไมโกง พิธี

บายศรีสูขวัญ มีการทํากิจกรรมฐานเพ่ือเสริมสรางนิสติ มศว ใหมีอัตลักษณ 9 ประการ 

(B.Sc.Stat_59_3.1_14)       

การประเมินการ

เตรียมความ

พรอมกอนเขา

ศึกษา 

 

        คณะกรรมการบริหารหลักสตูรไดประเมินระบบการเตรียมความพรอมกอนเขาศกึษาในป

การศึกษา 2559  พยวากิจกรรมที่คณะหรือมหาวิทยาลยัจัด นิสติหลกัสตูรสถติิเขารวมกิจกรรม

ภาคบังคบัครบ ผลการประเมินพบวาบรรลุวัตถุประสงค นิสติสามารถใชชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลยั

ไดอยางมีความสขุ ไมมีปญหาความเครียด ไมมีการรองเรียนเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมของนิสติ 

นิสติสามารถเพ่ิม-ลดการลงทะเบยีนได   



 หนา 23 

        ในสวนกิจกรรมการเตรียมความพรอมของสาขาวชิาสถติิที่มีการปรับปรุงจากป 2558   มี

เปาหมายใหนสิติมคีวามพรอมในการเรียนหลักสตูรสถติิจนสาํเร็จการศึกษาภายใน 4 ป 

สาขาวชิาสถติิไดจัดอบรมเน้ือหาคณิตศาสตรและสถติิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช

เคร่ืองคํานวณเชิงกราฟ TI-Nspire CX CAS และอบรมหลักการภาษา C เบื้องตน ใหกับนิสติใหม

กอนเปดภาคการศกึษาตน เพ่ือใหนิสติปรับตัวใหพรอมและเห็นแนวทางการเรียนคณิตศาสตร 

สถติ ิและคอมพิวเตอร ในหลักสตูร ผลการประเมินพบวาไมมีนิสติสอบตกวิชาคณิตศาสตร สถติิ

และคอมพิวเตอร 

       จากผลการประเมินกระบวนการโดยรวมพบวาการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของ

นิสิตหลักสูตรสถิติในปการศึกษา 2559 บรรลุเปาหมายที่วางไว นิสิตสามารถใชชีวิตในร้ัว

มหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุข ไมมีการรองเรียนเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต  นิสิตสวน

ใหญสามารถเรียนตามแผนการเรียนที่หลักสูตรวางไว 

การปรับปรุงการ

ดําเนินงานการ

เตรียมความ

พรอมกอนเขา

ศึกษา  

 

 

 

 

         ในปการศกึษา 2559  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดปรับปรุงการเตรียมความพรอม

กอนเขาศกึษาใหกับนิสติใหมสาขาวิชาสถติิใหดขีึ้นดังน้ี 

         (1) กําหนดเปาหมายของการจัดกิจกรรมใหชดัเจนขึน้ 

         (2) อบรมความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถติิโดยใชเคร่ืองคํานวณเชงิกราฟ กอนเปด

ภาคการศึกษาตนเพ่ือใหนิสติปรับตัวสําหรับการศกึษาหลักสตูรสถติิในชั้นปที ่1 

         (3) อบรมหลกัการภาษา C เบื้องตนเพื่อใหนิสติเตรียมตัวกับการเรียนคอมพิวเตอรในชั้น

ปที่ 1 

         (4) ตอนกลางภาคการศึกษาปลายจัดอบรมความรูพ้ืนฐานทางสถติิอกีคร้ังหนึ่งเพ่ือเนนย้ํา

ความสําคญัของสัญลักษณพ้ืนฐานทางสถติิ โดยอาจารยที่ปรึกษาไดสอนการคํานวณสถติพิรรณา

จากประชากรและตัวอยางโดยใชฟงกชันทางสถิตแิละคณิตศาสตรของเคร่ืองคํานวณ CASIO เพื่อ

ทบทวนความรูในระดับมัธยมศกึษาตอนปลายและเน้ือหาสถติิทีก่ําลังศกึษาอยู ผลการประเมิน

พบวากอนสอนการใชฟงกชันในเคร่ืองคํานวณ นิสติบางคนไมรูจักสัญลกัษณ ไมสามารถแยก

ความแตกตางระหวางประชากรและตัวอยาง หลังการสอนนิสติเขาใจความแตกตางระหวาง

คาพารามิเตอรและคาสถติิ (B.Sc.Stat_59_3.1_15) 

        (5)  จากการพูดคยุกบันิสติในที่ปรึกษา หลกัสตูรจึงใหนิสติรุนพีต่ิววิชาคณิตศาสตร ผลการ

ประเมินพบวานิสติใหความสนใจเขารับการติวมากกวา 80% (B.Sc.Stat_59_3.1_16) 

ผลการประเมิน

การปรับปรุงการ

ดําเนินงานการ

เตรียมความ

พรอมกอนเขา

ศึกษา ในป

การศึกษา 2559 

       ผลการประเมินการปรับปรุงการดําเนินงานการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ในป

การศึกษา 2559 บรรลุเปาหมายการดําเนินงานทีต่ั้งไว กลาวคือปลายปการศึกษา 2559 ไมมี

นิสติชั้นปที ่1 ลาออกหลังจากเขาศึกษา (อัตราคงอยู 100%)  นิสติใหมทุกคนที่เขารวมทุก

กิจกรรม/โครงการภาคบังคบั สามารถนําความรูพ้ืนฐานที่ไดจากการเขารวมกิจกรรม/โครงการ

อบรมมาตอยอดการศึกษาในชั้นปที่ 1 และนิสิตสามารถเรียนไดตามแผนการเรียนทีกํ่าหนดไว 

76%  กลาวคือนิสติสามารถปรับตัวใหเขากับการเรียนวชิาคณิตศาสตร สถติิ และคอมพิวเตอรได

ดขีึ้น ไมมีนิสติสอบตกในรายวิชาคณิตศาสตร สถติิ และคอมพิวเตอร ยกเวนมีนิสติถอนรายวชิา 
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CP111  6 คน ตามคําแนะนําของอาจารยผูสอนเน่ืองจากทาํคะแนนเก็บภาษา C ไมถึง 50% 

กลัววาจะไดเกรด E  

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Stat_59_3.1_1 คุณสมบตัขิองผูที่เขาศกึษาและแผนการรับนิสติตาม มคอ. 2  

B.Sc.Stat_59_3.1_2 ระเบียบการสอบคดัเลือกเขาเปนนิสติระดับปริญญาตรี(รับตรง) ประจําปการศึกษา 

2559 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

B.Sc.Stat_59_3.1_3 ระเบียบการสอบคดัเลือกเขาเปนนิสติระดับปริญญาตรี(รับตรง) ประจําปการศึกษา 

2559 โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือขายของคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

B.Sc.Stat_59_3.1_4 โครงการ SWU OPEN HOUSE  สาขาวิชาสถติิ ภาควิชาคณิตศาสตร คณะ

วิทยาศาสตร 11-12 พฤศจิกายน 2559 

B.Sc.Stat_59_3.1_5 โครงการเปดโลกวิทยาศาสตรสูการพัฒนาชมุชน จังหวัดสระแกวอยางยั่งยืนคร้ังที่ 3 

B.Sc.Stat_59_3.1_6 ระเบียบการคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจําปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.1_7 สรุปจํานวนนิสติระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.1_8 กิจกรรมเตรียมความพรอมนิสติสถติิ วันที ่29 กรกฎาคม 2559 

B.Sc.Stat_59_3.1_9 การปฐมนิเทศนิสิตใหม ปการศึกษา 2559 วันที ่31 สิงหาคม 2559  ภาควิชาคณิตศาสตร 

B.Sc.Stat_59_3.1_10 โครงการแรกพบเอกสถติิ  

B.Sc.Stat_59_3.1_11 โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนิสติชั้นปที ่1 -5  สิงหาคม 2559 

B.Sc.Stat_59_3.1_12 โครงการปฐมนิเทศนิสติชั้นปที ่1 คณะวิทยาศาสตร วันที่ 17 สงิหาคม 2559 

B.Sc.Stat_59_3.1_13 คายสรางแรงบันดาลใจกิจกรรมเพือ่สงัคม 

B.Sc.Stat_59_3.1_14 โครงการปฐมนิเทศ ตอนรับนิสติใหมและคายเสริมสรางอัตลกัษณนิสติ มหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2559 วันที ่8-11 สงิหาคม 2559 

B.Sc.Stat_59_3.1_15 อบรมการใชฟงกชันทางสถติแิละคณิตศาสตรของเคร่ืองคํานวณ CASIO ของนิสิตหลกัสตูร 

วท.บ. สถติ ิชั้นปที่ 1 

B.Sc.Stat_59_3.1_16 โครงการ MATH CLINIC 
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การสงเสริมและพัฒนานิสิต  (ตัวบงช้ีที่ 3.2) 

- การควบคุมดูแลการใหคําปรกึษาวชิาการและแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี   

ระบบและกลไก

การใหคําปรึกษา

วิชาการและแนะ

แนวแกนิสิต 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกับหลกัสูตรอ่ืน ๆ ในภาควชิาคณิตศาสตรวางระบบ

และกลไกการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี ดังแผนผงัที ่3 ระบบการให

คําปรึกษาวิชาการ ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาการเปนอาจารยทีป่รึกษาของอาจารยประจํา

หลักสตูรโดยดูจํานวนนิสิตตออาจารย และเสนอแตงตัง้อาจารยที่ปรึกษาไปยังภาควิชา และ

ภาควชิาสงขอมลูไปตามลําดับชั้นเพ่ือใหมหาวิทยาลยัมีคําสั่งแตงตัง้อาจารยทีป่รึกษา 

   2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรกําหนดระบบอาจารยทีป่รึกษา ชวงเวลาการเขาพบของนิสติ 

และการใหคําปรึกษาลอตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

   3. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรกําหนดกรอบใหอาจารยทีป่รึกษาควบคุมดแูลการให

คําปรึกษาวิชาการ แนะนําการลงทะเบยีนโดยคํานึงถึงความตองการ ความสนใจและศักยภาพ

นิสติ และแนะแนวแกนิสติในทีป่รึกษา รวมทั้งใหความชวยเหลือนสิติทีมี่ปญหาทางการเรียนหรือ

อ่ืน ๆ  

   4. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรสรางแผนการจัดการความเสี่ยงดานนิสติ 

   5. กําหนดใหนิสติสามารถรองเรียนผาน email, LINE หรือ ผานอาจารยที่ปรึกษา อาจารย

ผูสอน หรือ บน e-survey ของคณะวิทยาศาสตร และเสนอใหอาจารยประจําหลักสตูร จัดการ

ขอรองเรียน 

   6. ปลายปการศึกษาใหนิสิตประเมินอาจารยที่ปรึกษาดวยแบบประเมินของภาควิชา ประเมิน

อาจารยผูสอนดวยแบบประเมิน ปค.003 และ ปค.004 

   7. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประเมินระบบการใหคําปรึกษา อาจารยผูสอน และการ

จัดการขอรองเรียน 

   8. ปรับปรุงแกไขการทํางานของอาจารยทีป่รึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 หนา 26 

แผนผังที่ 3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการ 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผูรับผิดชอบ 

 

- ตนปการศึกษา/

มหาวิทยาลัย 

 

- ตลอดปการศึกษา/ 

อาจารยที่ปรึกษาและ

มหาวิทยาลัย 

 

- ตลอดปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- ปลายปการศึกษา/ปลาย

ภาคเรียน/ อาจารยประจํา

หลักสูตร 

 

- ปลายปการศึกษา/ 

อาจารยที่ปรึกษาและ

อาจารยผูสอน 
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การดําเนินงาน

การใหคําปรึกษา

วิชาการและแนะ

แนวแกนิสิต 

          หลักสตูรมีระบบการควบคุมดแูลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสติเพ่ือให

นิสติในหลักสตูรสามารถเรียนไดอยางมีความสขุ มีจิตสํานึกสาธารณะและสําเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด   ในปการศกึษา 2559 หลักสตูรกําหนดตัวชี้วัดวานิสติในหลักสตูรสามารถ

เรียนไดอยางมีความสขุ มีจิตสํานึกสาธารณะ นิสิตคงอยูสําเร็จการศึกษาภายใน 4 ป มากกวา 

95%  โดยมีการควบคุมดแูลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิต และการบริหาร

จัดการความเสี่ยงดงัน้ี   

       1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาการเปนอาจารยที่ปรึกษาของอาจารยประจํา

หลักสตูรโดยดูการทําหนาทีข่องอาจารยทีป่รึกษาวิชาการ การแนะแนวการใชชีวติแกนิสติ 

จํานวนนิสิตตออาจารย และการดแูลนิสติในทีป่รึกษาตอเนือ่งจนจบหลักสตูร ในการแตงตั้ง

อาจารยที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรจะเสนอชื่ออาจารยประจําหลักสตูรเพ่ือแตงตัง้

อาจารยที่ปรึกษาชั้นปละ 1 คน โดยอาจารยที่ปรึกษาคนหนึง่ ๆ จะดแูลนิสติในที่ปรึกษาไมเกิน 

35 คน ตั้งแตแรกเขาจนจบการศึกษา และเสนอแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูรที่ไมมีนิสติในป

การศึกษาใหมเปนอาจารยที่ปรึกษาชั้นปที ่1 ไปยังคณะวิทยาศาสตรและมหาวิทยาลยั  เพ่ือให

มหาวิทยาลยัมคีําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา  

       2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร กําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาแตละคนกําหนดชวงเวลา

การเขาพบของนสิติและการใหคําปรึกษาแกนิสติในทีป่รึกษาตามปฏทิินการศึกษาของ

มหาวิทยาลยั และกําหนดบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหนิสติในทีป่รึกษาไดทํากิจกรรม 

ตาง ๆ เพ่ิมเตมิดังนี ้  

       (1) อาจารยที่ปรึกษาชั้นปที ่1 ถงึชั้นปที ่4 ดแูลกิจกรรมภาคบังคับของมหาวิทยาลยั ดแูล

แผนการเรียน การเพ่ิม ถอนรายวิชา ของนิสติในที่ปรึกษา ดูแลเร่ืองทุนการศึกษา แนะแนวการ

ใชชีวิตแกนิสติ ควบคุมการทําสัมมนาและโครงงานของนิสติชั้นปที ่4 

       (2) อาจารยที่ปรึกษาชั้นปที ่3 ดแูลเร่ืองการฝกงานของนิสติ 

       (3) ในปการศกึษา 2560 ใหอาจารยประจําหลักสตูรทีไ่ดรับแตงตั้งเมื่อปการศกึษาที่ผานมา

เปนอาจารยที่ปรึกษาชั้นปที ่1 คูกับประธานหลักสตูรเพ่ือใหประะธานหลักสตูรเปนพ่ีเลีย้งและ

สอนงานอาจารยที่ปรึกษาใหมเพ่ือชีแ้จงรายละเอยีดเก่ียวกับหลักสตูร แผนการเรียน และขอควร

ระวังตาง ๆ  

      3.  เพ่ือใหอาจารยที่ปรึกษาปฏิบตังิานไดอยางมปีระสิทธิภาพ กอนเปดภาคการศึกษาตน 

มหาวิทยาลยัจะจัดอบรมการเปนอาจารยทีป่รึกษาวชิาการ การดแูลนิสติที่มีปญหาตาง ๆ การ

ดแูลการทํากิจกรรมของนิสติในภาพรวม มหาวิทยาลยัไดแจกคูมือการเรียนระดบัปริญญาตรี ที่มี

รายละเอียดคําสัง่แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ปฏทิินการศกึษาและรายละเอียดตาง ๆ เกีย่วกับการ

เรียนการสอน (B.Sc.Stat_59_3.2_1) คูมอือาจารยทีป่รึกษาและอาจารยผูสอน 

(B.Sc.Stat_59_3.2_2) และปฏิทินวิชาการ (B.Sc.Stat_59_3.2_3)  

     4. หลักสตูรมีนโยบายใหอาจารยทีป่รึกษาอํานวยความสะดวกใหนิสิตทีต่องการคําปรึกษา

แบบเรงดวนโดยเปดโอกาสใหนสิติในทีป่รึกษาตดิตอไดหลายชองทาง เชน เขาพบตามเวลาใน



 หนา 28 

ตารางนดัพบทีต่ดิหนาหองทํางาน หรือกอน-หลังเวลาเรียน ปรึกษาผาน Line , Facebook , 

email หรือทางโทรศัพท  

    5. เพ่ือใหการเรียนของนิสติสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน อาจารยที่ปรึกษาจะให

คําแนะนําการลงทะเบยีนเรียนโดยอธบิายแผนการเรียน แนะนําวิชาเลือกทีเ่ปดเรียนใหกับนิสติ

ตามความตองการ ความสนใจและศักยภาพของนิสติ ในชวงเวลากอนเปดภาคเรียนตามแผนการ

ใหคําปรึกษา (B.Sc.Stat_59_3.2_4 และ B.Sc.Stat_59_3.2_5) 

    6. เพ่ือใหการเรียนของนิสติทีม่ีปญหาสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน อาจารยที่ปรึกษาแต

ละชั้นปจะแบงปนขอมลูนิสติในที่ปรึกษา เชน ลักษณะนิสิต จุดแข็งและจุดออน ของนิสติที่ตอง

ใหความเอาใจใสเปนพิเศษ 

    7. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการประชุมรวมกันเพือ่พิจารณาการบริหารจัดการความ

เสีย่งดานนสิติทีมี่ผลการเรียนต่ํา ความเสีย่งที่จะออกกลางคนั หรือสําเร็จการศึกษาหลัง 4 ป ที่

หลักสตูรไดจัดทําแผนบริหารความเสีย่งดานนิสติ (B.Sc.Stat_59_3.2_6) 

    8. นําผลการประเมินความเสีย่งที่เกดิขึ้นจะเกิดจากนิสติไมจบการศึกษาตามหลักสตูรภายใน 

4 ป มาปรับปรุงวิธีการปองกันความเสีย่งที่นิสติจะไมสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

    9. ในการดแูลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสติของอาจารยทีป่รึกษา เพ่ือให

นิสติสําเร็จการศึกษาภายใน 4 ป เม่ือนิสติมีปญหาทางวิชาการ อาจารยที่ปรึกษาจะพูดคยุกับ

นิสติ และอาจารยผูสอน เพื่อทําการแกปญหาในเบื้องตน และตดิตามผลการแกปญหาไปจนใกล

สอบปลายภาค ถาเห็นวานิสติเรียนไมไดจริง ๆ อาจารยที่ปรึกษาจะแนะนําใหนิสติถอนรายวชิาที่

คดิวาจะสอบไมผาน ในกรณีที่อาจารยไดขอมูลวามีนิสติขาดเรียนตดิตอกัน อาจารยทีป่รึกษาจะ

สอบถามเพ่ือน ๆ เพ่ือหาขอมูลประกอบการพูดคยุกบันิสติ และแกปญหาในเบื้องตน 

  10. อาจารยที่ปรึกษาสํารวจนิสิตที่ไมเรียนตามแผนมาพิจารณาการจัดตารางสอนและปรับ

แผนการเรียนของนิสติเพ่ือใหนิสติสําเร็จการศึกษาภายใน 4 ป 

การประเมินผล

การใหคําปรึกษา 

และแนะแนวแก

นิสิตและการ

จัดการความ

เสี่ยงดานนิสิต 

 

           ในเดือนพฤษภาคม 2559 ภาควิชาจัดทําแบบประเมินออนไลนการใหคําปรึกษาและ

แนะแนวการใชชีวิตแกนิสติโดยผานระบบอาจารยที่ปรึกษาแกนสิติทุกชั้นป ผลการประเมินความ

พึงพอใจมีรายละเอียดดังนี ้

หัวขอ 
คาเฉลีย่ 

ของความพึงพอใจ 

  -ไดรับความเอาใจใสและมนุษยสมัพันธทีด่ีจากอาจารย 

     ทีป่รึกษา 
4.19 

  -ไดรับขอมูลและคําปรึกษาเกีย่วกับการศึกษา 

     ทุนการศึกษา การศึกษาตอจากอาจารยทีป่รึกษา 
3.81 

  -มีการใหคําปรึกษาในดานการใชชีวิตที่เหมาะสมจน 

     สามารถแกไขปญหา(ถามี) ไดสําเร็จ 
3.81 



 หนา 29 

 - มีการจัดเวลาหรือชองทางในการเขาพบอาจารยที ่

    ปรึกษาอยางเหมาะสมเชน โทรศัพท E-mail, 

     Website, Facebook, LINE และอื่นๆ  

4.25 

รวม          4.02 

        1.จากผลการประเมินพบวาคาเฉลีย่ของความพึงพอใจรวมอยูในระดับมากขึ้นไป 

(B.Sc.Stat_59_3.2_7) 

      2. จากการประชุมหลักสตูรเร่ืองการใหคําปรึกษานิสติ ผลการประชุมพบวาอาจารยที่

ปรึกษาใหคําแนะนําดแูลแกปญหานิสติที่มปีญหาการเรียนรายบคุคลและแนะนํานิสติทีมี่ปญหา

การเงินจนสามารถยื่นกู กยศ หรือขอทุนการศึกษาอื่น ๆ ไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด 

(B.Sc.Stat_59_3.2_8) 

      3. จากการบริหารจัดการความเสีย่ง เพื่อใหนสิติคงอยูสําเร็จการศึกษาภายใน 4 ป มากกวา 

95%  อาจารยที่ปรึกษาจะดูแลแผนการเรียนของนสิติทีมี่ปญหาอยางใกลชิด การประชาสัมพันธ

ทุนการศึกษาใหนสิติทีมี่ปญหาการเงิน การปรับตารางสอนและปรับแผนการเรียน เพ่ือใหนิสติ

เรียนจบภายใน  4 ป ผลการบริหารความเสีย่งสิ้นปการศึกษา2559 เปนดังน้ี 

ชั้นปที ่ เกรดเฉลีย่

สะสม 

สภาพรอ

พินิจ  (คน) 

ถอน/ไมผาน

วิชาบังคับ

(คน) 

ถอน/ไมผานวิชา

บังคับ (วิชา) 

1 ≥2.00 - 6 2 

2 ≥2.00 1 2 3 

3 ≥2.00 - 3 4 

4 ≥2.00 - - - 

≥5 ≥1.97 1 1 2 

         จากการบริหารความเสีย่ง ดวยการปรับตารางสอน การปรับแผนการเรียน และการติว

วิชาบังคับ ทําใหในปการศึกษา 2559 นิสติคงอยูชั้นปที่ 4  ทุกคนสําเร็จการศึกษา คดิเปน 

100%  ซึง่มีคาสงูขึ้นเมือ่เทยีบกับนิสติคงอยูชั้นปท ี4  ในปการศึกษา 2558  ที่สําเร็จการศึกษา

คดิเปน 94.12% (ไมจบ 1 คน จากทั้งหมด 17 คน)  มีนิสติตกคางสําเร็จการศึกษา 1 คน  

อีก 1 คน ที่ไมจบเน่ืองจากขาดเรียนบอยดวยปญหาสขุภาพ เรียนตามเพ่ือนไมทันจนทําใหตอง

ถอนหลายรายวิชา สวนนิสติชั้นปที่ 1-3 มีผลการเรียนในระดับที่นาพอใจ มีสภาพรอพินิจเพียง  

1 คน 

         จากผลการประเมินการใหคําปรึกษาแกนิสติและการจัดการความเสีย่งดานนิสติโดย



 หนา 30 

ภาพรวมพบวาอาจารยทีป่รึกษาทุกคนทําหนาที่อยางด ีหลักสตูรสามารถควบคุมความเสีย่งได 

นิสติมีปญหาการเงินลดลงจากการไดรับทุนการศกึษาจากแหลงตาง ๆ นิสติมปีญหาการเรียน

ลดลงและนิสติคงอยูชั้นปสุดทายจบการศึกษาได 100%  ตามเปาหมายที่วางไว 

การปรับปรุงการ

ใหคําปรึกษา

วิชาการและแนะ

แนวแกนิสิต 

      สําหรับปการศึกษา 2559 ที่นิสติคงอยูชั้นปที ่4 จบการศึกษาทุกคน  ทางหลักสตูร

มอบหมายใหประธานหลักสตูรซึ่งทําหนาที่จัดตารางสอน จัดเก็บขอมูลเพ่ือการพัฒนานิสติและ

ปรับแผนการเรียนเพ่ือใหนิสติสําเร็จการศึกษาภายใน 4 ป 

       จากผลการประเมินการใหคําปรึกษาและบริการขอมูลขาวสารแกนิสติอาจารยที่ปรึกษานํา

ผลมาปรับปรุงการตดิตอสื่อสารกับนิสติทางสังคมออนไลนหรือทางโทรศพัท  หรือประสานงาน

แทนนิสติ ในกรณีที่อาจารยมีขอมูลของนสิติเชน ทุนเรียนดสีําหรับนิสติที่ทางคณะแจกเปน

ทุนการศึกษา หรือทุนมลูนิธิ ดร. แถบ ที่ใหกับนิสิตที่มผีลการเรียนสงูสดุ อาจารยทีป่รึกษาจะดึง

ขอมูลจากระบบ SUPREME ไดทันที นอกจากน้ีอาจารยประจําหลักสตูรทุกคนสามารถ

ตดิตอสื่อสารกบันิสติไดทางสงัคมออนไลน  อาจารยทีป่รึกษามีขอมูลนิสิตที่มปีญหาการเงินเพ่ือ

สนับสนุนการขอทุน หรือชวยแนะนํางานพิเศษ  หรือถามีปญหาทางวิชาการอาจารยผูสอนจะ

สอนแกนิสติที่ตองการเพ่ิมเติม หรืออาจารยทีป่รึกษาจะหาเพ่ือน ๆ ชวยติววิชาการให ในกรณีที่

ทุนการศึกษาไมพอแจกกับนิสติ  อาจารยบางทานจะแบงเบาภาระของนิสติโดยบริจาคเงิน

ทุนการศึกษา สําหรับกรณีที่นิสติมปีญหาทางการเรียนอาจารยที่ปรึกษา ไดดแูลอยางใกลชิดโดย

อาศยัสื่อสงัคมออนไลนและประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรถงึปญหานิสิตเพ่ือชวยประคอง

ใหนิสติสามารถเรียนจนจบหลักสตูรเปนระยะ ๆ 

       นอกจากน้ีทางหลกัสูตรไดสรางกลุมไลนที่สมาชกิประกอบดวยอาจารย ศษิยเกา และศษิย

ปจจุบัน เพ่ือการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ เชนการรับสมัครงาน ตองการนิสิตทํางานพิเศษ 

ฝกงาน ทุนการศึกษา อาจารยหรือศิษยเกาจะสงขอความประชาสัมพันธในกลุมทันท ี

ผลการปรับปรุง

การใหคําปรึกษา

วิชาการและแนะ

แนวแกนิสิต 

       ปการศกึษา 2559  นิสติคงอยูชั้นปที ่4 จบการศึกษาทุกคน  และนิสติทุกชั้นปไมมีปญหา

การเรียนยกเวนนิสติชั้นปที ่2 อยูในสภาพรอพินิจเพยีงรายเดียว 
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- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ระบบและกลไกการ

พัฒนาศักยภาพ

ของนิสิตและการ

เสริมสรางทักษะ

การเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

 

        ในการพัฒนาศักยภาพของนิสติและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรคํานึงถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 จึง

กําหนดนโยบาย เปาหมาย จุดหมายและแผนการดําเนินการพัฒนาศกัยภาพนิสติและ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  ตัง้แตการปรับปรุงหลักสตูรเปน มคอ.2 ตาม

กรอบมาตรฐาน TQF  และมีขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมเพ่ือใหนิสติมีทักษะในการคิดขั้นสูง 

ทักษะในการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะดานสารสนเทศและการ

สื่อสารรวม  ควบคูกับเน้ือหาในวิชาตางๆ ในหลักสตูร ดังน้ี 

         1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรศึกษาวัตถปุระสงคของกิจกรรมที่มหาวิทยาลยั คณะ

วิทยาศาสตรและภาควิชาคณิตศาสตร จัดเปนประจําทุกปวากิจกรรมตาง ๆ พัฒนาศักยภาพ

ของนิสิตและเสริมสรางทกัษะดานใด 

         2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาวามีรายวิชาใดที่พัฒนาศักยภาพของนิสติ

และเสริมสรางทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

         3. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนสิติและ

การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมเติม โดยใหนิสติและอาจารยมสีวนรวมใน

กิจกรรม/โครงการ มีการวางแผนกิจกรรม/โครงการและดําเนินงานตามแผนที่วางไว จากนั้นมี

การประเมินกิจกรรม และรายงานผลการทํากิจกรรม/โครงการ ตออาจารยประจําหลักสตูร

เพ่ือใหอาจารยประจําหลักสตูรนําผลที่ไดไปปรับปรุงกิจกรรมในปถดัไป 

        4. ประเมินศักยภาพของนิสติและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่21 จาก

การประเมินคุณลักษณะพึงประสงคของนสิติ 

การดําเนินงานการ

พัฒนาศักยภาพ

ของนิสิตและการ

เสริมสรางทักษะ

การเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

 

          คณะกรรมการบริหารหลักสตูรไดพิจารณาการพัฒนาศักยภาพของนิสติและการ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตั้งแตการปรับปรุงหลักสูตรเปน มคอ.2 ตามกรอบ

มาตรฐาน TQF  โดยปรับปรุงหลักสตูรใหมีหนวยกิตรวมลดลงในลกัษณะกระชับ ชางคดิ  

สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลติงานอยางสรางสรรค และบูรณาการความรู สารสนเทศโดย

เนนแนวคดิหลัก เรียนรูผานการทําโครงงาน สมัมนา การทํางานเปนทีม มีอาจารยทีป่รึกษา

โครงงาน สัมมนา เปนพ่ีเลีย้งใหขอเสนอแนะ และสงเสริมกจิกรรมดานอื่น ๆ  

         ผลการดําเนินงานการพัฒนาศกัยภาพของนิสติและการเสริมสรางทกัษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 มีขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมและการเสริมสรางทักษะในรายวิชาตาง ๆ ในการ

เรียนการสอน เพ่ือใหนิสติมทีักษะในการคิดขั้นสูง ทักษะในการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะ

ชีวิตและการทํางาน ทกัษะดานสารสนเทศและการสื่อสารรวม  ควบคูกับเน้ือหาในวิชาตาง ๆ 

ในหลักสตูร  ในปการศกึษา 2559  สรุปไดดังน้ี 

        1. กจิกรรมทีจ่ัดโดยหลักสูตรสถิต ิ

           1.1  หลักสตูรสถติิจัดสรรงบประมาณใหแกนิสติทางดานการเรียนการสอน ICT และ

สันทนาการ เปนตน เพ่ือใหนิสติมีทกัษะในการคดิขั้นสงู ทักษะในการเรียนรูและนวัตกรรม 
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ทักษะชีวติและการทํางาน ทักษะดานสารสนเทศและการสื่อสาร  

           1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการคดัเลือกอาจารยพิเศษ ทีมี่ความรู

ความสามารถในศาสตรน้ัน ๆ เพื่อใหนิสติมีทักษะในการเรียนรูและนวัตกรรมจากผูมี

ประสบการณตรง เชน หลักสตูรเชิญอาจารยพเิศษที่มีประสบการณทางดานการเงินมาสอน

คณิตศาสตรการเงิน เพ่ือใหนิสติสามารถประยุกตเน้ือหากับตลาดเงิน ตลาดทุน  และเชิญ

ผูเชีย่วชาญทางดานประกันชีวิตมาสอนคณิตศาสตรประกันชีวิต เพ่ือใหนิสติเขาใจวิธีการคิดเบีย้

ประกันและสามารถเลอืกวิธีการประกันชีวิตทีเ่หมาะสมเปนตน (B.Sc.Stat_59_3.2_9)  

           1.3 หลกัสตูรสถติิจัดกิจกรรมการพัฒนานิสติทีช่วยเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 เชน ICT literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, 

life skill, career skills ดงัน้ี 

               (1) หลกัสตูรไดเปดสอนวิชาบังคับเชนวิชาชีวสถติิเปนเพ่ือบูรณาการองคความรู

ทางสถติแิละวิทยาศาสตรสขุภาพ เปดสอนวิชาคณิตศาสตรผสมกับการเขยีนโปรแกรม

คอมพิวเตอรเพ่ือประมวลผลทางคณิตศาสตร ใหนิสติเรียนวิชาคอมพิวเตอรเปนวิชาบังคับ เพ่ือ

เพ่ิมทกัษะ ICT  และเพ่ิมวิชาบังคับภาษาอังกฤษเพ่ือพฒันะทักษะสื่อสารรวม 

               (2) หลกัสตูรใหนสิติลงทะเบยีนวิชาฝกงานเพ่ือเพ่ิมทักษะทางอาชีพและทักษะดาน

สารสนเทศและการสื่อสารรวม  เชน การเรียนรูการทํางานจริงผานการฝกงาน โดยเนนย้ําวา

นิสติตองมีอตัลักษณ 9 ประการจึงจะประสบความสําเร็จในการทํางาน ผลการประเมินของ

หนวยงานที่รับฝกงานมีความพึงพอใจนิสติในระดับมาก แตนิสติตองฝกฝนการใช Excel ให

มากขึ้น 

              (3) หลักสตูรสถติมิีรายวิชาโครงงานสถติเิปนวิชาบังคับเพื่อพัฒนาทักษะในการคดิ

ขั้นสงู ทักษะในการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะชีวติและการทํางาน ทักษะดานสารสนเทศและ

การสื่อสารรวม  หลักสตูรใหนิสติทําโครงงานเปนกลุมเพื่อฝกการทํางานเปนทีม เร่ิมตัง้แตหา

หัวขอ ฝกการเก็บขอมูลภาคสนาม การคนควาขอมูลโดยใชความรูดาน ICT  จนเสร็จสิ้น

กระบวนการวิจัย ฝกเขยีนบทคดัยอเปนภาษาองักฤษภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา

โครงงานและนําเสนอโครงงานทุกกลุมตอกรรมการสอบ จากน้ันนิสติทุกกลุมเผยแพรโดย

นําเสนอโครงงานแบบโปสเตอร และกรรมการเลือกนสิติ 3 กลุมไปนําเสนอแบบปากเปลา 

ใหแกอาจารย นิสติ และผูสนใจทีค่ณะวิทยาศาสตร (B.Sc.Stat_59_3.2_10) 

             (4) เพ่ือใหนิสติเห็นแนวทางการพัฒนาทักษะในการคิดขั้นสูง ทักษะในการเรียนรู

และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทํางาน ทกัษะดานสารสนเทศและการสื่อสารรวม หลักสูตร

สถติิไดเชญิ วิทยากรดานกรมธรรมประกันชีวิต ศษิยเกาจากสํานักงานสถติิแหงชาตแิละบริษทั

ประกันชีวิตมาใหความรู ประสบการณในการทํางานจริงทั้งภาครัฐและเอกชน แนวทางการ

เรียน การศึกษาตอ เพ่ือใหนิสติปรับตัวในการเรียนหลักสูตรสถติแิละเห็นแนวทางการทํางาน

และการศกึษาตอแกนิสติชั้นปที่ 2-4 (B.Sc.Stat_59_3.2_11) 

 



 หนา 33 

แผนผังที่ 4 ระบบการพัฒนาศักยภาพของนิสิต 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผูรับผิดชอบ 

 

- ก.ค. 2559/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

 

 

- ตลอดปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- ตลอดปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- ตลอดปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- ส้ินสุดกิจกรรม/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

 

- ปลายปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- ปลายปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 
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การดําเนินงานการ

พัฒนาศักยภาพ

ของนิสิตและการ

เสริมสรางทักษะ

การเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

(ตอ)  

 

              (5) หลักสตูรอนุญาติใหนิสติลาเรียนเพื่อเขาคายนักประกันวินาศภยัที่จัดโดยสมาคม

ประกันวินาศภยัเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรูและนวัตกรรม ทกัษะชีวติและการทํางาน ทักษะ

ดานสารสนเทศและการสื่อสารรวมซึ่งเปนโครงการทีต่องมีการคัดเลือกนิสติที่มคีุณสมบตัิ

เหมาะสมเขารวมโครงการ (B.Sc.Stat_59_3.2_12) 

              (6) หลักสตูรใหนิสติเขารวมจัดฐานโครงการบริการวิชาการแกสงัคมที่โรงเรียน

วัฒนานคร จังหวัดสระแกว เพ่ือพัมนาทักษะการทํางาน ทกัษะการเปนผูนํา และทักษะดาน

การสื่อสารรวม (B.Sc.Stat_59_3.2_13) 

        1.4 หลักสตูรไดจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเปนทุนการศึกษาเพ่ือชวยเหลอืนิสติทีมี่

โอกาสทางการศกึษาจํากัด จํานวน 4 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท และมีอาจารยในหลัก 

สตูรมีจิตศรัทธาบริจาคเงินทุนการศกึษาแกนิสติทีป่ระพฤตดิแีตขาดแคลนทุนทรัพย และชวย

ประสานระหวางคณะกับนิสติเพ่ือขอทุนการศึกษาจากแหลงทุนภายนอก 

(B.Sc.Stat_59_3.2_14) 

    2. กจิกรรมที่จัดโดยคณะหรือมหาวิทยาลัย 

        2.1 ปลายปการศกึษา นิสติเขารวมโครงการปจฉิมนิเทศนิสติของคณะ เพ่ือเปนการ

เตรียมความพรอมใหนิสติชั้นปที่ 4 ซ่ึงจะจบการศึกษาไปเปนบัณฑิตทีด่ตีอไปในอนาคต โดย

คณะไดเชิญศษิยเกาและบริษัทรับสมัครงานมาบรรยายดานเทคนคิในการสมัครงาน การ

สัมภาษณงาน วิธีการเสริมสรางบคุลิกภาพ การใชชีวิตในการทํางาน รวมทั้งการเตรียมตัวเพ่ือ

การศึกษาตอและการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในการอยูรวมกันในสังคม 

(B.Sc.Stat_59_3.2_15) 

      2.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกําหนดหลักสตูรกิจกรรม 3 กลุมกิจกรรม ใหเปนสวน

หนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะการสื่อสาร

รวม  ซ่ึงนิสติตองปฏิบตัิกิจกรรมรวมทั้งสิ้นไมนอยกวา 8 กิจกรรม ที่สงผลตอการพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสตูร เชนปฐมนิเทศ คายเสริมสรางอัตลักษณ พิธีไหวครู คาย

พัฒนานิสติ กิจกรรมพัฒนาบคุลิกภาพ เปนตน (B.Sc.Stat_59_3.2_16) 

      2.3 เพ่ือเปนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเพ่ือ

เสริมสรางสขุภาพรางกายและจิตใจของนิสติใหเขมแข็ง ใหแกนิสติ คณะวิทยาศาสตรไดจัด

กิจกรรมไหวครู กีฬา Science Games คร้ังที ่16 ประจําปการศึกษา 2559  การแขงขัน

ประกวดรองเพลงลูกทุงของนิสิตชั้นปที ่1 ในโครงการสบืสานตํานานเพลงไทยลูกทุง ของคณะ

วิทยาศาสตร (B.Sc.Stat_59_3.2_17)  

  3. กิจกรรมทีจ่ัดโดยนิสิตเพ่ือพัฒนาตนเองโดยการสนับสนุนของหลักสูตร 

         (1) นิสติชั้นป 1– 4  มีจิตอาสาเขารวมงานทีแ่สดงความเปนพลเมืองดเีชนเปน

อาสาสมัครของสภากาชาดไทย เปนตน  (B.Sc.Stat_59_3.2_18) 

         (2) นิสิตชั้นปที่ 2 จัดกิจกรรมรับนองใหมโดย แนะนําการเรียน การใชชีวิตใน

มหาวิทยาลยั และรับผดิชอบการแขงขันกีฬาระหวางภาควิชา 
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         (3) นิสติชั้นปที่ 1 จัดกิจกรรมไหวครู  SWU OPEN HOUSE และรับผดิชอบกีฬา

ระหวางภาควิชา 

การประเมินการจัด

กิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพนิสิต 

       ระหวางปการศึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสตูรประเมินกระบวนการจัดกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพนิสิต  ผลการประเมินจํานวนและประเภทกิจกรรมที่เปนขอบังคบัของ

มหาวิทยาลยัในการจบการศึกษาพบวานิสติที่สําเร็จการศึกษาทํากิจกรรมครบตามขอบังคบั แต

หลักสตูรสถติคิวรเสริมกิจกรรมการติววิชาแคลคลูัสกอนสอบเพื่อพัฒนาทักษะความรู ความ

เขาใจ เพ่ือลดการถอนรายวิชาหรือสอบตกลดลง การใหอานบทความภาษาองักฤษเพ่ือเพ่ิมพูน

ทักษะทางภาษาอังกฤษ และจัดกิจกรรมการใหความรูโดยศษิยเกาเพ่ือใหนิสติเห็นแนวทางการ

เรียนและการทํางานที่จําเปนตองใชทกัษะการคดิขั้นสงู สารสนเทศและการสื่อสารรวม   

การปรับปรุงการ

จัดกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพนิสิต 

จากการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต ในภาคเรียนที ่2 ป 

การศึกษา 2559 ทางหลักสตูรจึงปรับปรุงการจัดกิจกรรมเสริมทางดานวิชาการเพ่ิมเติม ดังน้ี  

1. จัดติววิชา MA116 กอนสอบกลางภาคและปลายภาคโดยนสิติรุนพ่ี เพ่ือใหนิสติเขาใจ

เน้ือหา ทําแบบฝกหดัไดสอบผาน สามารถสําเร็จการศึกษาภายใน 4 ป  

2. เพ่ือฝกทักษะดานการสื่อสารในรายวิชาสมการถดถอย อาจารยผูสอนใหนสิติคนควา

งานวิจัยเก่ียวกบัการถดถอยที่เปนภาษาอังกฤษ มาอาน ทําความเขาใจและเขยีนรายงานและ

รายวิชาสมัมนาใหนสิติคนควางานวิจัยทีเ่กีย่วกับสถติิที่เปนภาษาอังกฤษ มาอาน ทําความ

เขาใจ เขยีนรายงานและนําเสนอรายงานตอกรรมการสอบ สวนวิชาโครงงานใหนสิติฝกเขยีน

บทคดัยอเปนภาษาองักฤษ 

3. เชญิศษิยเกาและวิทยากรจากบริษัทประกันชีวิตมาใหความรูเร่ืองการเรียนสาขาสถติิกับ

การทํางานยคุไทยแลนด 4.0  

ผลการปรับปรุง

การจัดกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพ

นิสิต 

   1.  นิสติทีล่งทะเบยีนวชิา MA116 สอบผานทุกคน    

   2.  นิสติเห็นแนวทางการเลือกวชิาเรียนและเห็นความสําคัญของวิชาสถติแิละคอมพิวเตอร

สําหรับการทํางานยคุไทยแลนด 4.0   

   3.  นิสติคงอยูชั้นปที่ 1 ตั้งแตตนปการศึกษา  จนถงึปลายปการศึกษา 2559 ลงทะเบยีน

เรียนทกุคน 

   4.  บริษัทเอกชนสนใจนิสติสาขาวิชาสถติ ิขอเขามาประชาสัมพันธรับนิสติฝกงาน

(B.Sc.Stat_59_3.2_19) 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Stat_59_3.2_1 คูมือการเรียนระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.2_2 คูมืออาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน ปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.2_3 ปฏิทินวชิาการ ปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.2_4 คูมือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.2_5 ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.2_6 แผนการบริหารความเสีย่งดานนสิติ 

B.Sc.Stat_59_3.2_7 ผลการประเมินการจัดบริการใหคําปรึกษาและบริการขอมลูขาวสารแกนิสติ 

B.Sc.Stat_59_3.2_8 ทุนมูลนิธินิวัติ ไกรฤกษ 

B.Sc.Stat_59_3.2_9 บันทึกขอความ เร่ืองขออนุมตัิเชิญอาจารยพเิศษ 

B.Sc.Stat_59_3.2_10 โครงการนําเสนอผลงานของนิสติ คณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.2_11 การศึกษาสาขาสถติิยคุไทยแลนด 4.0 

B.Sc.Stat_59_3.2_12 คายประกันวินาศภยัรุนเยาว คร้ังที่ 5  

B.Sc.Stat_59_3.2_13 โครงการเปดโลกวิทยาศาสตรสูการพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแกวอยางยัง่ยืน คร้ังที ่3 

B.Sc.Stat_59_3.2_14 ทุนการศึกษาของภาควิชา ทุนการศึกษาของอาจารยประจําหลักสตูร 

B.Sc.Stat_59_3.2_15 โครงการปจฉิมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.2_16 ประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเร่ืองการเขารวมกิจกรรมตามหลักสตูร 

B.Sc.Stat_59_3.2_17 โครงการสืบสานตํานานเพลงไทยลกูทุง วันที ่26 เม.ย. 2560 

B.Sc.Stat_59_3.2_18 นิสติจิตอาสา 

B.Sc.Stat_59_3.2_19 โครงการรับนักศึกษาฝกงาน ปการศึกษา 2559 
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ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบงช้ีที่ 3.3) 

ขอมูลนิสิต  

ป

การศกึษา

ที่รับเขา  

จํานวน

รับเขา 

จํานวนนิสิตคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา 
รอยละ

การคงอยู 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

2554 32 32 31 31 30 5 1 93.75 

2555 21 - 21 19 18 17 1 85.71 

2556 28 - - 28 21 18 18 64.29 

2557 24 - - - 24 19 19 79.17 

2558 23 - - - - 21 17 - 

2559 35      25 - 

อัตราการคงอยู    =        จํานวนนิสิตชั้นปที ่3 

                                   จํานวนนิสิตรับเขา (ช้ันปที่ 1) 
 

รายการหลักฐานอางอิง ขอมูลนิสิตที่ดูแลชั้นปที ่1 – 5 (B.Sc.Stat_59_3.3_1)  

*การรายงานแนวโนมผลการดําเนินงานตองรายงาน  ≥ 3 ชุดขอมูล 

 

ปจจยัทีมี่ผลกระทบตอจํานวนนิสิต  

1. จํานวนนักเรียนสละสิทธิ์การเขาสอบสัมภาษณจํานวนมาก เน่ืองมาจากสอบตดิสถาบันอ่ืน หรือ 

    เลอืกสาขาสถติติามคะแนนสอบ แตไมสนใจศกึษาในหลกัสูตรน้ีอยางแทจริง  

2. ระหวางปการศึกษานิสติลาออก เพ่ือไปเรียนสาขาอ่ืนหรือที่สถาบันอ่ืน 

3. นิสิตรายงานตัวแตไมชําระเงินคาลงทะเบยีน มหาวิทยาลยัไมคดัชือ่ออกทําใหชื่อนสิิตคงอยูในระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 100 
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จํานวนผูสําเรจ็การศกึษาตามแผนการศกึษา  

ปการศกึษา

ที่รับเขา 

จํานวนที่

รับเขา 

จํานวนทีสํ่าเรจ็การศึกษาในแตละป (คน/รอยละ) 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 

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)  

2556 28       18(64.29) 

 รายการหลักฐานอางอิง จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (บัณฑิตจบรุนปการศึกษา 58) 

(B.Sc.Stat_59_3.3_2) 
 

 

ปจจยัทีมี่ผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา   

       นิสติรายงานตัวแลวลาออกกอนเปดภาคการศึกษา ลาออกกลางคันไปเรียนสถาบันอ่ืน  

ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

        ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตร  ในปการศึกษา 2559  เทากับ 4.11  

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติตอหลกัสตูร  ในปการศึกษา 2558  เทากับ 4.10 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติตอหลกัสตูร  ในปการศึกษา 2557  เทากับ 4.07 

  

 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิใหนิสติประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับหลกัสตูร โดยมแีนวโนมผล

การประเมิน ดีข้ึนเลก็นอย  

 

การจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

เร่ืองที่รองเรียน ผลการดําเนินการจัดการขอรองเรียน 

ไมมีขอรองเรียน  
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Stat_59_3.3_1 สรุปจํานวนนิสติตามหลักสตูร ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.3_2 สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปการศกึษา  2558 

B.Sc.Stat_59_3.3_3 ผลสํารวจความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติ ิ
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หมวดท่ี 3 

อาจารย 

การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร (ตัวบงช้ีที่ 4.1) 

- การรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร 

ระบบและกลไก

การรับและแตงตั้ง

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

      หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสถิติ มีระบบการรับและแตงตัง้อาจารยประจํา

หลักสตูร  ดังน้ี  

1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ประเมินกระบวนการรับและแตงตัง้อาจารยประจํา

หลักสตูรในปการศกึษาที่ผานมา เพ่ือประเมินจํานวนอาจารยประจําหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐาน

การอุดมศึกษาและคุณสมบตัิของอาจารยประจําหลักสตูรวามีคุณวุฒติรงหรือสัมพันธกบัหลักสตูร

และสาขาวิชาที่เปดสอน หรือไม 

2. ถาผลการประเมินพบวามีความตองการอาจารยประจําหลักสตูรรายใหมเน่ืองจากอาจารย

ประจําหลักสตูรเดิมจะเกษยีณอายุราชการหรือตองการใหอาจารยประจําหลักสตูรทุกรายมีวุฒติรง

สาขา คณะกรรมการบริหารหลักสตูร จะนําแผนอตัรากําลังของอาจารยประจําหลักสตูรเสนอตอ

ภาควชิาเพ่ือจัดทํากรอบอัตรากําลงัของภาควิชา (โดยมีแผนอัตรากําลงัของอาจารยประจําหลักสตูร

วิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสถติิ เปนสวนหน่ึงของแผน) (B.Sc.Stat_59_4.1_1) และเสนอขอ

อนุมัตอิตัรากําลังไปยังคณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลยัตามลําดับ  

3. เม่ือไดรับอนุมัติอัตรากําลัง คณะกรรมการบริหารหลักสตูรจะสงรายละเอียดคุณสมบตัขิอง

อาจารยที่ตองการรับ โดยกําหนดคุณสมบตัขิองอาจารย ขอกําหนดภาระงาน  เสนอตอภาควชิา

เพ่ือสงเร่ืองขอเปดรับอาจารยใหมไปยังคณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลยั เพ่ือดําเนินการ

ประกาศรับสมคัร กําหนดวันและดําเนินการสอบคดัเลอืก (โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

อยางนอย 1 คน รวมเปนกรรมการสอบคัดเลือก) ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก และรับ

รายงานตัวอาจารยใหม 

4. หลงัจากรายงานตัวแลว อาจารยใหมตองเขารวมโครงการปฐมนิเทศอาจารยใหมที่จัดโดย

คณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลยั เพ่ือใหรับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธาน ของสถาบัน 

หลักสตูร และวัตถปุระสงคของการจัดการศกึษา ระเบยีบปฏิบตั ิแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

ทางดานวิชาการและวิจัย รวมทั้งการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

5. ในการเสนอขอแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณา

จากคุณสมบตัขิองอาจารย คือ มีคุณวุฒติรงหรือสมัพันธกับหลักสตูรและไมเปนอาจารยประจํา

หลักสตูรอื่น และนําเร่ืองเสนอขอแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูรเขาสูทีป่ระชุมภาควิชา ภาควิชาสง

เร่ืองตอไปยังคณะวิทยาศาสตร หลังจากมีคําสั่งแตงตั้งแลว ประธานหลักสตูรจะปฐมนิเทศและ

มอบหมายภาระหนาที่ความรับผดิชอบใหแกอาจารยประจําหลักสูตรทานใหม 

6. ระหวางปการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรปรับปรุงกระบวนการรับและแตงตั้ง

อาจารยประจําหลักสตูรกรณีที่มีอัตราแตยังไมไดอาจารยประจําหลักสตูรรายใหม และปรับปรุง
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บทบาทหนาทีข่องอาจารยประจําหลักสตูรเดิม 

ผลการดําเนินงาน

การรับและแตงตั้ง

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

     ในปการศึกษา 2559 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสถติิ ไดนําผลการประเมิน

อัตรากําลงัของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมาพิจารณา พบวาในปการศึกษา 2559-2562 ไมมี

ปญหาเร่ืองจํานวนและคุณสมบตัขิองอาจารยประจําหลักสตูรโดยหลักสตูรสถติิมีนักเรียนทุนดาน

สถติปิระยุกตที่กําลังศึกษาตอตางประเทศซ่ึงคาดวาจะจบภายในปการศึกษา 2563  จากการ

ประเมินแผนพบวาจะมีอาจารยเกษยีณอายุในป 2562 และหลักสตูรสถติิไดรับอัตราจากภาควชิา

คณิตศาสตร 1-2 อัตรา ทําการเปดรับสมคัรแตยงัไมไดอาจารยใหม คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

จึงปรับปรุงกระบวนการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสตูรดังน้ี 

1. การรับอาจารยใหม   

หลักสตูรไดกําหนดวาอาจารยใหมตองมีวุฒปิริญญาเอกทางสถติหิรือสถิติประยุกต จึง

ปรับปรุงคุณสมบตัขิองผูสมคัรโดยเปดโอกาสใหผูที่มีวุฒทิางคณิตศาสตรหรือสถติิในระดับปริญญา

ตรีหรือปริญญาโทมีสิทธิส์มคัรสอบ 

ในปการศึกษา 2559 ไดเปดรับอาจารยใหม 2 อัตรา ไดแก   

  1.1  พนักงานสายวิชาการตําแหนงอาจารยสาขาสถติ ิของภาควชิาคณิตศาสตร 

เลขประจําตําแหนง (1) 7-4535  

         (1) ประกาศรับสมัครคร้ังที ่1 ไมมีผูมาสมคัร (B.Sc.Stat_59_4.1_2)   

          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินปญหาการไมมีผูสมัครและไดสอบถามไปยงัสถาบัน

ที่ผลิตนกัศึกษาระดับปริญญาเอกทางสถิต ิจึงพบวาสวนใหญมีนักศึกษาจํานวนนอยและสวนใหญมี

ตนสังกัด  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรจึงปรับปรุงคุณสมบัตขิองผูสมัครสอบทีต่องจบการศกึษา

ระดับปริญญาเอกเปนกําลังศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งอยูในระหวางการทําวิทยานิพนธเพื่อเปด

โอกาสใหมีจํานวนผูสมัครและทําเร่ืองการเปลีย่นคุณสมบัตแิละวุฒิการศึกษาไปยังมหาวิทยาลยัแต

ไมไดรับอนุมตั ิ

         (2)  ประกาศรับสมัครคร้ังที่ 2 มผีูมาสมัคร 1 คนแตไมผานคุณสมบตัิที่กําหนด 

(B.Sc.Stat_59_4.1_3)  

      1.2  พนกังานสายวิชาการตําแหนงอาจารยสาขาสถติหิรือคณิตศาสตรศึกษา ของภาควชิา

คณิตศาสตร เลขประจําตําแหนง (1) 7-0246  
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แผนผังที่ 5 ระบบและกลไกการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

ระบบ 

กลไก 

ระยะเวลา/ผูรับผิดชอบ 

 

- 2559/ คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

 

 

- 2559/ ภาควิชา

คณิตศาสตร 

 

 

- ชวงปการศึกษา/ 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 

- ชวงปการศึกษา/ 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

- ชวงปการศึกษา/ คณะ

วิทยาศาสตร และ

มหาวิทยาลัย 

- ชวงปการศึกษา/ 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร และภาควิชา

คณิตศาสตร 
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ผลการดําเนินงาน

การรับและแตงตั้ง

อาจารยประจํา

หลักสูตร (ตอ) 

         (1) ประกาศรับสมัครคร้ังที ่1 ไมมีผูมาสมคัร (B.Sc.Stat_59_4.1_4)   

         (2) ประกาศรับสมัครคร้ังที ่2 ไมมีผูมาสมคัร (B.Sc.Stat_59_4.1_5) 

2. การแตงต้ังอาจารยประจําหลกัสูตร   

      ในปการศึกษา 2559 มีการดําเนินการเก่ียวกบัการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูรดังน้ี    

1.   คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ประเมินกระบวนการรับและแตงตั้งอาจารยประจํา

หลักสตูรในปการศกึษาที่ผานมา เพ่ือประเมินจํานวนอาจารยประจําหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐาน

อุดมศกึษาและคุณสมบตัขิองอาจารยประจําหลักสตูรวามีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกบัหลักสตูร 

พบวามีครบจํานวน 5 คนและทุกคนมีคุณวุฒติรงหรือสมัพันธกับหลักสตูร(B.Sc.Stat_59_4.1_6 

และ B.Sc.Stat_59_4.1_7) 

2.   หลกัสตูรไดประเมินความจําเปนของการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูรเพ่ิมเติมวา

อาจารยคนใหมตองมีวุฒิปริญญาเอกทางสถติิหรือสถติปิระยุกตหรือไม  เนื่องจากปจจุบันอาจารย

ประจําหลักสตูร 3 คนมีวฒุิปริญญาโททางสถติ ิ1 คนมีวุฒิปริญญาเอกทางคณิตศาสตรประยุกตเนน

สถติปิระยุกต และอีก 1 คน กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกทางคณิตศาสตรประยุกต  ผลการ

ประเมินพบวาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตองการรักษาคุณภาพโดยการรับอาจารยใหมที่มีวุฒิ

ปริญญาเอกทางสถติิเพ่ือแตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสถติิ  

เน่ืองจากตองแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูรตามแผนที่ไดวางไวเพ่ือทดแทนอาจารยประจํา

หลักสตูรที่จะเกษยีณอายุราชการในป 2562 ทัง้น้ีคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ไดทําแผน

อัตรากําลงัของอาจารยประจําหลักสตูรทุกปเสนอตอภาควิชาเพื่อจัดทํากรอบอัตรากําลงัของ

ภาควชิาและเสนอขออนุมัติอตัรากําลังไปยงัคณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัยตามลําดับ  

     3.   ในป 2559 ไมมกีารดําเนินการแตงตัง้อาจารยประจําหลักสตูรรายใหมเน่ืองจากอัตราที่

เปดรับสมัครยงัไมไดอาจารยใหมและขณะน้ีมีจํานวนอาจารยประจําหลักสตูร 5 คน ตามเกณฑ

มาตรฐานอุดมศึกษา 

การประเมินระบบ

การรับและแตงตั้ง

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

  ระหวางปการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมรวมกันเพ่ือทําการ

วิเคราะหและประเมินระบบการรับและแตงตัง้อาจารยประจําหลักสตูร โดยประเมินกระบวนการรับ

อาจารยใหมเพ่ือแตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสตูร และประเมินกระบวน 

การแตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสตูร (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คร้ังที ่12/59)  

สรุปไดดงัน้ี  

1. ผลการประเมินระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูร พบวาระบบการรับและ

แตงตัง้อาจารยประจําหลักสตูรสอดคลองกับเปาหมายของหลักสตูรที่วาอาจารยทกุคนที่ไดรับ

แตงตัง้ตองมคีุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรและไมเปนอาจารยประจําหลักสตูรอ่ืน และในป

การศึกษา 2559 มีอาจารยประจําหลักสูตร 1 คน จบการศกึษาระดับปริญญาเอกทางคณิตศาสตร

ประยุกตเนนสถติซ่ึิงมีคุณวุฒติรงกบัหลักสตูร  

    2.    ในการไดอาจารยประจําหลักสตูรเพ่ิมเติมเพ่ือทดแทนอาจารยประจําหลักสตูรที่จะ

เกษยีณอายุราชการในป 2562 ไมสอดคลองกับเปาหมายทีห่ลักสตูรกําหนดวาตองไดอาจารยใหม
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อยางนอย 1  คน ปรากฎวายงัไมไดอาจารยใหมเน่ืองจากไมมีผูมาสอบสัมภาษณ จากการประเมิน

และสํารวจแบบไมเปนทางการทางหลักสตูรเห็นวาเปนผลกระทบที่ควบคุมไมไดเน่ืองจากมีผูศึกษา

ตอสาขาวชิาสถติิในระดับปริญญาเอกจํานวนนอย ไมเปนสาขาที่รัฐบาลใหทุนไปศึกษาระดับ

ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และผูทีกํ่าลังศกึษาตอสวนใหญมีตนสังกดัอยูแลว      

การปรับปรุงระบบ

การรับและแตงตั้ง

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

  จากผลการวิเคราะหและประเมินขางตน หลักสตูรทําการปรับปรุงระบบการรับและแตงตั้ง

อาจารยประจําหลักสตูร ดังนี ้

      1.  เน่ืองจากผูศึกษาตอระดับปริญญาเอกมีจํานวนนอย หลักสตูรสถิติไมไดอัตรานักเรียนทุน  

หลักสตูรสถิติจึงขอใหภาควิชาเปลีย่นคุณสมบตัินกัเรียนทุนจากคณิตศาสตรเปนสถติ ิมตทิี่ประชุม

ระดับบริหารของภาควิชายินยอมใหเปลีย่นสาขาเนื่องจากเปนประโยชนตอหลักสตูรสถติิและ

ภาควชิาคณิตศาสตร 

 2.  เนือ่งจากการรับอาจารยใหมยงัไมบรรลุเปาหมายทีต่องไดอาจารยใหมอยางนอย 1 คน 

ประกอบกับการบงัคบัใชเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ทีกํ่าหนดวา 

หลักสตูรสามารถเชิญอาจารยพิเศษมาสอนไดเพยีง 50% ของรายวิชา หลักสตูรเห็นวาสําหรับ

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 การเชญิอาจารยพิเศษที่มีความเชีย่วชาญมาสอน รายวชิาเกีย่วกับ 

ธุรกิจ การเงิน การประกันภยั คอมพิวเตอรกับธุรกิจ จะทําไดยากมาก ซ่ึงรายวิชาเหลาน้ีเปน

รายวิชาทีส่ําคญัที่จะทําใหนิสติไดบูรณาการการวิเคราะหทางสถติิกับศาสตรอ่ืน ๆ หลกัสตูรจึง

พิจารณาอาจารยใหมทีม่ีความสามารถสอนในรายวิชาของหลักสตูรทีข่าดแคลนอาจารยผูสอนและ

ตองเชิญอาจารยพิเศษ หลกัสตูรจึงกําหนดคุณสมบตัเิฉพาะตําแหนงใหเปดกวางมากขึ้น โดยเปลีย่น

คุณสมบตัิจากสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาสถติหิรือคณิตศาสตร ระดับปริญญาโท สาขา

สถติ ิและปริญญาเอก สาขาสถติิหรือเทยีบเทา เปน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

สถติ ิสถติปิระยุกต หรือคณิตศาสตร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถติิ สถติิประยุกต หรือสาขาวชิาที่

เก่ียวของ และปริญญาเอก สาขาสถติ ิหรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ หรืออยูในระหวางการทําปริญญา

นิพนธระดับปริญญาเอกทีค่าดวาจะสําเร็จการศึกษาภายในสามป แตมหาวิทยาลยัไมอนุมตัิผูสมัคร

ที่อยูในระหวางการทําวิทยานิพนธโดยใหเปดรับสมคัรเฉพาะผูจบการศึกษาระดบัปริญญาเอก

เทาน้ัน 

     3.   หลักสตูรทําการประชาสัมพันธการรับสมัครอาจารยใหมผานสถาบันการศึกษาและ

เคร่ือขายสถติเิพ่ิมเติม และคาดวาจะสามารถไดอาจารยมาเสริมความแข็งแกรงทันปการศึกษา 

2562 

ผลที่ไดจากการ

ปรับปรุงระบบการ

รับและแตงต้ัง

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

1. ขณะน้ีมหาวิทยาลยัอยูในขั้นตอนการรับสมัครอาจารยใหมหลงัจากเปลี่ยนคุณสมบตัเิฉพาะ

ตําแหนง แตยงัไมถงึขั้นตอนการสอบคัดเลือก (B.Sc.Stat_59_4.1_8 และ B.Sc.Stat_59_4.1_9) 

2. มีอาจารยประจําหลักสตูรจบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางคณิตศาสตรประยุกตเนนสถติิ

เพ่ิมขึ้น 1 คน 

    3. มีนักเรียนทุนทีกํ่าลงัศกึษาระดบัปริญญาเอก ณ ตางประเทศ จํานวน 2 คน 
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- ระบบการบริหารอาจารยประจําหลกัสูตร 

ระบบและกลไก

การบริหาร

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสถติ ิมีระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร ดัง

แผนผังที่ 6 ระบบการบริหาร สงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

คณะวิทยาศาสตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิ

พรอมกําหนดบทบาทภาระหนาที่ของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

สถติ ิคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ประชุมรวมกันในการวางแผนบริหารอาจารยประจําหลักสตูร 

เชน การกําหนดภาระหนาที่ใหกบัอาจารยประจําหลักสตูร แผนสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจํา

หลักสตูร แผนการจัดการความเสีย่งดานการบริหารอาจารยประจําหลักสตูร เม่ือไดผลสรุปในเร่ือง

แผนบริหารอาจารยประจําหลักสตูร   

คณะกรรมบริหารหลักสูตรมอบหมายใหประธานหลักสตูรกาํกับ ตดิตาม ดแูลใหอาจารยประจํา

หลักสตูรปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย และเปนไปตามแผนที่กําหนด เม่ือสิ้นปการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีการประเมินแผนบริหารอาจารยประจําหลักสตูร โดยพิจารณาผล

การดําเนินงานตามแผน และนําผลการประเมินอาจารยประจําหลักสตูร รวมทั้งปญหาที่เกดิขึ้นมา

พิจารณา เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสตูร สําหรับปการศึกษาตอไป 

การประเมิน

ระบบการบริหาร

อาจารยประจํา

หลักสูตร ป

การศึกษา 2558 

สิ้นปการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีการประชุมรวมกันเพ่ือทําการวิเคราะห

และประเมินระบบและผลการดําเนินงานการบริหารอาจารยประจําหลักสตูร ของปการศึกษา 2558 

มีรายละเอยีดดงัน้ี 

1. หลักสตูรมีแผนอตัรากําลงัระยะ 5 ป ทีแ่สดงถึงอตัราคงอยู จํานวนผูเกษยีณอายุในแตละป 

จําแนกตามคุณวุฒิ และตําแหนงทางวชิาการ และจํานวนอาจารยที่ตองสรรหาใหไดในแตละป 

รวมถึงมีนักเรียนทุนที่กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ  ผลการประเมินพบวา

หลักสตูรมีอัตราใหมทีย่ังไมมีผูสอบไดจํานวน 1-2 อัตรา ซ่ึงในปการศึกษา 2559-2561 ยังไมกระทบ

ตอการบริหารหลักสตูรแตเกดิความเสีย่งในการขาดอาจารยประจําหลักสตูรถามีกรณีอาจารยลาออก

จากราชการหรือนักเรียนทุนยังไมสําเร็จการศึกษา 

     2. ภาระหนาที่ของอาจารยประจําหลักสตูร 

        ในปการศึกษา 2558 ไดมีการประเมินหนาที่ทีม่อบหมายใหกับอาจารยประจําหลักสตูร ทํา

หนาที่หรือเปนผูประสานงาน  ผลการประเมินแผนพบวาอาจารยประจําหลักสตูรทํางานตามหนาที่

ในหลักสตูรที่ไดรับมอบหมายทําใหการบริหารหลักสตูรสวนใหญเปนไปตามแผนที่วางไว แตยังขาด

การกําหนดภาระหนาที่ในงานรับนิสติใหม 

     3. การเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 

        หลักสตูรมีอาจารยประจําหลักสูตรทีมี่ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 2 ทาน อีก 3 ทานไมมี

ตําแหนงทางวิชาการ  หลักสตูรวิเคราะหแลวเห็นวาอาจารยทุกทานถึงระยะเวลาการขอกําหนด

ตําแหนงทางวชิาการ แตมีอาจารย 2 ทานอยูในระหวางการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกและ

ใกลหมดระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางหลักสตูรไดตดิตามใหอาจารยทัง้ 2 ทาน เรงให

จบการศึกษาระดับปริญญาเอกและการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 
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หลักสตูรเอ้ือโดยการจัดตารางสอนใหอาจารยมีวันที่ไมมีชั่วโมงสอน 1 – 2 วันตอสปัดาห เพ่ือให

อาจารยมีเวลาในการทําผลงาน  จากการสํารวจปลายปการศึกษาพบวาสวนใหญมีผลงานทาง

วิชาการแตยังไมเพียงพอที่จะยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

การปรับปรุง

ระบบการบริหาร

อาจารยประจํา

หลักสูตร สําหรับ

ปการศึกษา 

2559 

         จากผลการวิเคราะหและประเมินขางตน หลักสตูรทาํการปรับปรุงระบบการบริหารอาจารย

ประจําหลักสตูร เพ่ือเอือ้ตอการพัฒนาอาจารยสําหรับปการศึกษา 2559 ดงันี ้

        1. ภาควิชาคณิตศาสตรมีนักเรียนทุนปริญญาโท-เอก ที่กําลงัศึกษาตอระดับปริญญาเอก

ทางดาน Operations Research  1 ทาน และสาขาสถติิมนัีกเรียนทุนปริญญาโท-เอก 1 ทาน ที่จะ

เขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกทางสถติตินปการศึกษา 2559 หลักสตูรตองประสานกับนักเรียนทุนใน

การศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ ในดานสาขาทีท่างหลักสตูรตองการเพ่ือเปนประโยชน

ตอการเสริมสรางความแข็งแกรงของหลักสตูรสถิตแิละบริการหลักสตูรอ่ืน  

        2. ในสวนของการเปดรับอาจารยใหม  หลักสูตรควรเพ่ิมคุณสมบตัิการรับอาจารยใหมให

เหมาะสมกับบริบทของหลักสตูรดานสถติิและสถติปิระยุกต 

        3. หลักสูตรตองปรับปรุงภาระหนาที่ใหกับอาจารยประจําหลักสตูรทุกทาน โดยพิจารณาจาก

ความเหมาะสม ความรู ความสามารถ และประสบการณ  โดยลดภาระงานอ่ืน ๆ ของอาจารย

ประจําหลักสตูรสองทานที่กําลังเรงใหจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 

       4. หลักสตูรตองกระตุนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร และ

หลักสตูรจะติดตามใหอาจารยประจําหลักสตูรทุกทานดําเนินการตามแผน 
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แผนผังที่ 6 ระบบการบริหาร สงเสริม และพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผูรับผิดชอบ 

 

- กอนเปดภาคเรียน/ 

คณะวิทยาศาสตร 

 

- กอนเปดภาคเรียน/ 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 

- กอนเปดภาคเรียน/ 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 

- กอนเปดภาคเรียน/ 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

- ตลอดปการศึกษา/  

อาจารยประจําหลักสูตร 

- ปลายปการศึกษา/  

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

- ปลายปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

 

 

 

 



 หนา 48 

ผลการ

ดําเนินงานการ

บริหารอาจารย

ประจําหลักสูตร 

ปการศึกษา 

2559 

     ในปการศึกษา 2559 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสถติิ มีการดําเนินงานการ

บริหารอาจารยประจําหลักสตูร ดังนี ้

1. การกําหนดภาระหนาที่ใหกบัอาจารยประจําหลักสูตร  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมี

การปรับปรุงภาระหนาที่ใหกับอาจารยประจําหลักสตูร โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ความรู 

ความสามารถ และประสบการณ (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คร้ังที ่9/59) โดย

เพ่ิมงานรับนสิติใหมใหอาจารยทุกคนมีสวนรวมในการสอบสมัภาษณนิสติใหม  ดังตารางแสดง

ภาระหนาที่ของอาจารยประจําหลักสตูร 

     ตาราง แสดงภาระหนาที่ของอาจารยประจําหลักสตูร 

ลําดับ ภาระงาน 

ปการศึกษา 2559 

ผศ
.ร

วีว
รร

ณ
 

ผศ
.ช

ุติว
รร

ณ
 

อ.
กา

ญ
จน

า 

อ.
สุกั

ญ
ญ

า 

อ.
อิท

ธิเ
ทพ

 

1 งานตารางสอน      

2 งานปรับปรุงหลักสูตร      

3 งานอาจารยที่ปรึกษา      

4 
งานแผนและ

งบประมาณ 
     

5 งานวิจัยและพัฒนา      

6 งานศิลปวัฒนธรรม      

7 งานบริการวิชาการ      

8 งานกิจการนิสิต      

9 งานรับนิสิตใหม      

10 งานประกันคุณภาพ      

11 งานประเมินภาระงาน      

12 งานรับปรญิญา      

13 หัวหนาสาขา       

     จากการเอื้อเวลาใหทําวิทยานิพนธกับอาจารยที่กําลังศกึษาระดับปริญญาเอก ในป

การศึกษา 2559 มีอาจารยประจําหลักสตูรจบการศกึษาระดับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น 1 คน  

2. แผนการจัดการความเส่ียงดานการบรหิารอาจารยประจําหลกัสูตร   

ในปการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีการประชุมรวมกันเพื่อทําการ

วิเคราะหความเสีย่งของหลักสตูร พบวาหลกัสตูรมีความเสีย่ง 3 ดาน ไดแก  

(1) ความเสีย่งกรณีจํานวนอาจารยที่มีคุณสมบัติไมครบ 5 คน ตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรที่

กําหนดโดย สกอ. และ (2) ความเสีย่งกรณีการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสตูร  

หลักสตูรไดพิจารณาถึงแนวทางแกไขและดําเนินการแกไข โดยไดจัดทําแผนการจัดการ
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ความเสีย่งดานการบริหารอาจารยประจําหลักสตูร ปงบประมาณ 2559 

(B.Sc.Stat_59_4.1_10) ดังรายละเอียด ตอไปน้ี   

2.1 แผนการจัดการความเสีย่งกรณีจํานวนอาจารยที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสตูรที่กําหนดโดย สกอ.   

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร พิจารณาเห็นวาความเสีย่งกรณีน้ีเปนความเสีย่งที่มี

ระดับความเสีย่งสูงมาก มีผลกระทบตอหลักสตูร และมีโอกาสที่จะเกิดสูงมาก  เนื่องจากภายในป 

2563 จะมีอาจารยประจําหลักสตูรเกษยีณอาย ุ2 ทาน และขณะน้ีหลักสตูรยงัไมสามารถรับ

อาจารยใหมเขามาทดแทนตามแผนที่วางไว ประกอบกบันักเรียนทุนระดบัปริญญาเอกที่กําลงั

ศึกษาตอตางประเทศอาจสําเร็จการศึกษาไมทันป 2563 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ไดดําเนินการแกไข ดงัน้ี  

การดําเนินการแกไข ประเมินผลการดําเนินการแกไข 

 เพื่อใหไดอาจารยใหม 1-2 ทาน ที่มี

คุณภาพตามเกณฑจึงปรับปรุงคุณสมบตัิ

ผูมีสิทธ์ิสมัครและประกาศรับสมัคร

อาจารยใหม 

- เลขประจําตําแหนง (1) 7-4535 

 

- เลขประจําตําแหนง (1) 7-0246 

ปลายปการศึกษา 2559 ยังไมมี

อาจารยใหม เนื่องจาก 

- มีผูมาสมัคร 2 คน ในการประกาศรับ

สมัครรอบ 2 แตไมผานคุณสมบัติตาม

ประกาศ 1 คน ไมมาสอบคัดเลือก  1 

คน 

- ไมมีผูสมัคร ในการประกาศรับสมัคร

ทั้ง 2 รอบ  

ประชาสัมพันธการประกาศรับสมัครไป

ยังมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรสถิติ ระดับ

ปรญิญาเอก และเครือขายสถิติทางสื่อ

ออนไลน 

ผูที่ศึกษาระดบัปรญิญาเอก สาขาสถิติ 

สวนใหญมีตนสังกัดอยูแลว แตอาจไดผู

ที่ตองการเปล่ียนหนวยงานใหมเพื่อมา

อยูใกลบาน 

2.2 แผนการจัดการความเสีย่งกรณีการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสตูร   

         ในปการศกึษา 2559  อาจารยประจําหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาสถติิ 

ประกอบดวย อาจารยวุฒิปริญญาเอก 1 คน วุฒิปริญญาโท 4 คน เปนผูชวยศาสตราจารย 2 คน 

และอาจารย 3 คน  
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 คณะกรรมการบริหารหลักสตูร พิจารณาเห็นวาความเสีย่งกรณีการเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการของอาจารยประจําหลักสตูรเปนความเสีย่งทีมี่ระดับความเสีย่งปานกลาง มีผลกระทบตอ

หลักสตูร และมีโอกาสที่จะเกิดในระดับปานกลาง  คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ไดดําเนินการ

แกไขปรับปรุงแผนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร ดังตาราง

แสดงป พ.ศ. ในการยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และใหกรรมการบริหารหลักสตูรตดิตาม

ผลใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 
     ตาราง แสดงป พ.ศ. ในการยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 
ป พ.ศ. ที่ย่ืนขอตําแหนงทางวิชาการ 

ผศ. รศ. ศ. 

ผศ.รวีวรรณ  2562  

ผศ.ชุติวรรณ  2562  

อ.กาญจนา 2561 2567  

อ.สุกัญญา 2561   

อ.อิทธิเทพ 2562   
 

การประเมินระบบ

การบริหารอาจารย

ประจําหลักสูตร ป

การศึกษา 2559 

สิ้นปการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีการประชุมรวมกันเพ่ือทําการ

วิเคราะหและประเมินระบบและผลการดําเนินงานการบริหารอาจารยประจําหลัก 

สตูร ของปการศึกษา 2559 มีรายละเอยีดดังน้ี 

จากการประเมินระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสตูร ปการศึกษา 2559 พบวาเปนไป

ตามแผนที่วางไวในดานภาระหนาที่ของอาจารยประจําหลักสตูรเน่ืองจากทกุทานปฏิบตัหินาที่

ตามที่ไดรับมอบหมายไดเปนอยางด ีและการเอ้ือเวลาใหอาจารยที่กําลงัศกึษาระดบัปริญญาเอกมี

เวลาทําวิทยานิพนธพบวามอีาจารยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 คน สวนการกําหนด

ตําแหนงทางวชิาการยงัไมมีอาจารยทานใดทําผลงานเพียงพอตอการเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ   

 ในสวนนักเรียนทุนที่จะไดรับอัตราบรรจุเมื่อสําเร็จการศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตรมีนักเรียน

ทุนปริญญาโท-เอก ที่กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอกทางดาน Operations Research  1 ทาน 

และสาขาสถิตมีินักเรียนทุนปริญญาโท-เอก 1 ทาน ที่จะเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกทางสถติิ

ตนปการศึกษา 2559 ยังไมมีมหาวิทยาลยัในประเทศสหรัฐอเมริกาตอบรับเขาศกึษาปริญญาเอก

ทางดานสถติ ิ

การปรับปรุงจาก

ผลการประเมิน

ระบบการบริหาร

อาจารยประจํา

หลักสูตร ป

การศึกษา 2559 

1. ในการประชุมหลักสูตร คร้ังที่ 5/60 วาระที่ 4.2 การประเมินและปรับปรุงระบบการ

บริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร ที่ประชุมมมีติวา สําหรับปการศึกษา 2560 ใหคง

ภาระหนาที่ใหกับอาจารยประจําหลักสตูรแตละทานตามเดมิ และเพ่ิมอาจารยประจําหลักสูตรที่

ไมเคยเปนอาจารยที่ปรึกษาวิชาการอีก 1 ทาน เปนกรรมการสอบสมัภาษณนสิติชั้นปที ่1 และ

เปนอาจารยทีป่รึกษาชั้นปที ่1 คูกบัประธานหลักสตูร  เพ่ือใหประธานหลักสตูรเปนพ่ีเลี้ยง

อาจารยประจําหลักสตูรทานนี ้ และประธานหลักสตูรตดิตามอาจารยประจําหลักสตูรแตละทาน
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ใหยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตามแผนที่วางไว 

2.ประธานหลักสูตรไดประสานกับนักเรียนทุนในการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ 

ขณะนี้นักเรียนทุนไดศึกษาตอทางดาน Data Analytic  1 ทาน ซึง่เปนสาขาทีกํ่าลังไดรับความ

นิยมและไมมีอาจารยในหลักสตูรจบสาขานี ้ทางหลักสูตรคาดวานักเรียนทุนทานน้ีจะเปนกําลัง

สําคญัในการเสริมสรางความแขง็แกรงของหลกัสตูรในอนาคต และสาขาวิชาเหมาะกับยคุไทย

แลนด 4.0 

3.ในสวนของการเปดรับอาจารยใหมไดเพ่ิมคุณสมบตัิการรับอาจารยใหมใหเหมาะสมกับ

บริบทของหลกัสตูรดานสถติแิละสถติิประยุกต (B.Sc.Stat_59_4.1_8 และ 

B.Sc.Stat_59_4.1_9) 

 

 

แผนผังที่ 7 ระบบการสงเสริม และพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 

ระบบ 

กลไก 

ระยะเวลา/ 

ผูรับผิดชอบ 

 

- เม.ย. 2558/ คณะ

วิทยาศาสตร 

 

- ตลอดปการศึกษา/  

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

- ปลายปการศึกษา/  

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

- ปลายปการศึกษา/ 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 
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- ระบบการสงเสรมิและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 

ระบบและกลไกการ

สงเสริมและพัฒนา

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสถติ ิมีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจํา

หลักสตูร ดังแผนผังที ่7 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร โดยมีรายละเอียด 

ดังน้ี  

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาสถติ ิประชุมรวมกับภาควิชา

คณิตศาสตร ในการจัดทําแผนงบประมาณเพื่อจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารยประจํา

หลักสตูร ทางดานวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ   

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร กําหนดใหอาจารยประจําหลักสตูรทกุคนตองไดรับการพัฒนา

ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยประจํา

หลักสตูรสรางสรรคงานทางวชิาการอยางตอเนื่อง  

เม่ือสิ้นปการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมรวมกันเพ่ือประเมินผลที่ไดจากการ

ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชพี และการนําผลที่ไดไปปรับใชในดานการเรียนการ

สอน และ/หรือ งานดานอื่นๆ  สรุปภาพรวม ปญหา อุปสรรค ที่เกดิขึ้น รวมทั้งพิจารณา

ขอเสนอแนะ เพ่ือนําไปปรับปรุงระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูรสําหรับป

การศึกษาตอไป 

การประเมินระบบ

การสงเสริมและ

พัฒนาอาจารย

ประจําหลักสูตร ป

การศึกษา 2558 

สิ้นปการศึกษา 2558  คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีการประชุมรวมกันเพ่ือทําการ

วิเคราะหและประเมินระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร ของปการศึกษา 2558 

โดยนําผลจากการตรวจประเมิน SAR 58 ทีผู่ประเมินไดใหขอเสนอแนะวาหลกัสตูรควรมีแนวทาง

ในการสงเสริมใหอาจารยทกุคนผลติผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ืองมาพิจารณาดวย  

 ผลการประเมินพบวาหลักสตูรมีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร จาก

การประเมินพบวาหลักสตูรมีการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ในป 2558 อาจารยประจําหลักสูตร

บางทานมีผลงานวิชาการ แตมีอาจารยบางทานกําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก บางทานรอ

ตีพิมพบทความวิจัย        

การปรับปรุงระบบ

การสงเสริมและ

พัฒนาอาจารย

ประจําหลักสูตร 

สําหรับปการศึกษา 

2559 

จากผลการวิเคราะหและประเมินระบบขางตน หลักสตูรทําการปรับปรุงระบบการสงเสริมและ

พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร สําหรับปการศึกษา 2559 โดยจัดทําแผนสงเสริมอาจารยประจํา

หลักสตูรในการสรางผลงานงานทางวิชาการและการขอทุนวิจัย โดยกําหนดใหอาจารยประจํา

หลักสตูรขอทุนวิจัยหรือตีพมิพผลงานทางวชิาการ อยางนอย 1 คร้ังใน 3 ป และเขยีนหนงัสอื/

ตําราทุกคน 

ผลการดําเนินงาน

การสงเสริมและ

พัฒนาอาจารย

ประจําหลักสูตร ป

การศึกษา 2559  

     ในปการศึกษา 2559 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสถติิ มีการดําเนินงานการ

สงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร ดงัน้ี 

1. หลักสตูรจัดสรรเงินงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ 2559 เพิ่มจาก 3,000 บาท 

เปน 8,000 บาท (ตออาจารย 1 ทาน) ในการพัฒนาทางดานวิชาการ และ/หรือวิชาชีพในประเทศ 

สวนการนําเสนอผลงานตางประเทศและตีพิมพงานวิจัยในวารสารตางประเทศอาจารยในหลักสตูร
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ไดขอเงินอดุหนุนงบประมาณเงินรายไดจากมหาวิทยาลยั 

2. อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาสถติิ ไดเขารวมการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ ดัง ตารางแสดง โครงการ/กิจกรรม ที่อาจารยประจําหลักสตูร เขารวมในป

การศึกษา 2559  

3. จัดทําแผนสงเสริมอาจารยประจําหลักสตูรในการสรางผลงานทางวิชาการและการขอทุน

วิจัย โดยกําหนดใหอาจารยประจําหลักสตูรขอทุนวิจัยหรือตพีิมพผลงานทางวิชาการ อยางนอย 1 

คร้ังใน 3 ป 

    ตาราง แสดงแผนการขอทุนวิจัยและตีพิมพผลงานทางวิชาการ 

 

แผนการขอทุนวิจัยและตีพิมพผลงานทางวิชาการ (ปปฏิทิน) 

ขอทุนวิจัย ตีพิมพผลงานทางวิชาการ 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 

ผศ.รวีวรรณ            

ผศ.ชุติวรรณ       

อ.กาญจนา       

อ.สุกัญญา       

อ.อิทธิเทพ       

         หมายถึงไดรับทุน , มีการตีพิมพผลงานทางวิชาการ 

                หมายถึงแผนการขอทุน , ตีพิมพผลงานทางวิชาการ 

ผลที่ไดจากการ

ปรับปรุงระบบการ

สงเสริมและพัฒนา

อาจารยประจํา

หลักสูตร ปการศึกษา 

2559 

 หลักสตูรไดตดิตามผลจากการจัดทําแผนสงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรในการสรางผลงาน

งานทางวิชาการและการขอทุนวิจัย โดยกําหนดใหอาจารยประจําหลักสตูรขอทุนวิจัยหรือตพิีมพ

ผลงานทางวชิาการ อยางนอย 1 คร้ังใน 3 ป พบวา  

   (1) ผศ.รวีวรรณ และ อาจารยกาญจนา ไดรับการอนุมัติทนุวิจัยในวันที่ 1 เมษายน 2559 

(B.Sc.Stat_59_4.1_11) และวางแผนที่จะนํางานวิจัยที่เสร็จสมบูรณตีพิมพในป พ.ศ.2560  

   (2) ผศ.รวีวรรณ และ อาจารยสุกัญญา มีบทความวิจัยฉบบัสมบูรณทีต่ีพิมพในวารสารที่

ปรากฎในฐานขอมูล Scorpus โดยไดรับเงินสนับสนุนการตพิีมพผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลยั 

   (3) อาจารยกาญจนา และ อาจารยอิทธิเทพ มีบทความวจัิยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสาร

ที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI กลุม 1 โดยไดรับเงินสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยจากคณะ

วิทยาศาสตร 

  (4) อาจารยสุกญัญา สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 

  (5) อาจารยอิทธิเทพ ผานการสอบปกปองวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก อยูในระหวางการ

รอตอบรับตพิีมพผลงานวิทยานิพนธ 

การประเมินระบบ

การสงเสริมและ

พัฒนาอาจารย

ประจําหลักสูตร ป

สิ้นปการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีการประชุมรวมกันเพ่ือทําการวิเคราะห

และประเมินระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร ของปการศกึษา 2559 พบวา

อาจารยประจําหลักสตูร มีการพัฒนาตามแผนที่วางไวไมครบทุกคน แตมีการพัฒนาในทางทีด่ขีึ้น  

มีรายละเอียดดงัน้ี 
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การศึกษา 2559 1. งบประมาณในการพัฒนาอาจารยที่หลักสตูรจัดสรรให 8,000 บาท ตอคน เพียงพอที่จะ

เขารวมการประชุมทางวิชาการในประเทศ  

2. การจัดทําแผนสงเสริมอาจารยประจําหลักสตูรในการสรางผลงานทางวิชาการและการขอ

ทุนวิจัย โดยกําหนดใหอาจารยประจําหลักสตูรขอทุนวิจัยหรือตีพิมพผลงานทางวิชาการ อยางนอย 

1 คร้ังใน 3 ป ประสบผลสําเร็จ เน่ืองจากอาจารยประจําหลักสตูรทุกทาน ไดผลักดันตนเองให

ดําเนินการตามแผนที่ไดวางไวตอนตนปการศกึษาคือมีการตพิีมพงานวิจัยในระดับนานาชาติ และ

ในระดับชาติ จํานวน 4 คน  

3. มีอาจารยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโดยใชเวลาราชการบางสวนทีห่ลกัสตูรจัด

ตารางสอนเอื้อใหในการทําวิทยานิพนธและสอบปกปองวิทยานิพนธ  

    หลักสตูรเห็นวาการจัดทําและการดําเนินการตามแผนน้ีเปนแนวทางทีเ่หมาะสมที่จะทําให

อาจารยประจําหลักสตูรสรางสรรคผลการทางวิชาการอยางตอเน่ือง และนําไปสูการขอกําหนด

ตําแหนงทางวชิาการตอไป  

 

ตาราง แสดง โครงการ/กจิกรรม ทีอ่าจารยประจําหลกัสูตร เขารวมในปการศึกษา 2559  

ลําดับที ่
ช่ือโครงการ/ประชุม /อบรม/สัมมนา/

กิจกรรม 
วัน-เดือน-ป และ สถานที่ ทีจ่ัด รหัสเอกสาร 

อ.กาญจนา พานิชการ  

1 การเลือกใชเกณฑ AUN-QA ในการพัฒนา

หลักสูตรสูความเปนเลศิ 

20 ตลุาคม 2559 

อาคารวิจัยและการศึกษาตอเน่ือง 

B.Sc.Stat_59_4.1_12 

2  โครงการพัฒนาหลักสตูรตามบริบท มศว ป

การศึกษา 2559 

16 พฤศจิกายน 2559 

คณะวิทยาศาสตร  มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_13 

3 โครงการจัดการความรูและสรางเสริม

บรรยากาศวิจัย เร่ือง “การวิจัยในชั้นเรียน” 

25 พ.ย. 2559 

คณะวิทยาศาสตร มศว 

 

B.Sc.Stat_59_4.1_14 

4 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่1 

26 เม.ย. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_16 

5 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่2 

13 มิย. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_17 

ผศ.ชุติวรรณ เพ็ญเพียร 

1 การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด 28 มีนาคม 2560 B.Sc.Stat_59_4.1_18 

 



 หนา 55 

ลําดับที ่
ช่ือโครงการ/ประชุม /อบรม/สัมมนา/

กิจกรรม 
วัน-เดือน-ป และ สถานที่ ทีจ่ัด รหัสเอกสาร 

คณะวิทยาศาสตร มศว 

2 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่1 

26 เม.ย. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_16 

3 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่2 

13 มิย. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_17 

อ.สกุัญญา อินทรภกัด์ิ 

1 Simple Guide to Writing a Journal 

Article โดยสํานักพิมพ SAGE 

2 ส.ค. 2559 

สํานักหอสมุด มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_19 

2 งานมหกรรมวิจัยแหงชาต ิ2559 (Thailand 

Research Expo 2016) 

17 - 21 ส.ค. 2559 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ (วช.) 

B.Sc.Stat_59_4.1_20 

3 การตีพิมพผลงานลงวารสารนานาชาตแิละ

การพิจารณาวารสารทีมีคุณภาพ โดยบริษัท 

Thomson Reuters 

24 ส.ค. 2559 

สํานักหอสมุด มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_21 

4 เนคเทค ๓ ทศวรรษ พัฒนาไทย งานวิจัยใชได

จริง 

12 ก.ย. 2559 

NECTEC 

B.Sc.Stat_59_4.1_22 

5 พลังการเปลีย่นแปลงสูการพัฒนาการศกึษา

ไทย 

14 ก.ย. 2559 

คณะศึกษาศาสตร มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_23 

6 โครงการจัดการความรูและสรางเสริม

บรรยากาศวิจัย เร่ือง “การวิจัยในชั้นเรียน” 

25 พ.ย. 2559 

คณะวิทยาศาสตร มศว 

 

B.Sc.Stat_59_4.1_14 

 

7 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่1 

26 เม.ย. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_16 

8 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที ่21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่2 

13 มิย. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_17 

อ.อทิธิเทพ นวาระสุจิตร 

1 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่1 

26 เมษายน. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_16 
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ลําดับที ่
ช่ือโครงการ/ประชุม /อบรม/สัมมนา/

กิจกรรม 
วัน-เดือน-ป และ สถานที่ ทีจ่ัด รหัสเอกสาร 

คณะวิทยาศาสตร 

2 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่2 

13 มิถุนายน 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_17 

ผศ.รววีรรณ งามสันติกลุ 

1 การเลือกใชเกณฑ AUN-QA ในการพัฒนา

หลักสูตรสูความเปนเลศิ 

20 ตลุาคม 2559 

อาคารวิจัยและการศึกษาตอเน่ือง 

B.Sc.Stat_59_4.1_12 

2  โครงการพัฒนาหลักสตูรตามบริบท มศว ป

การศึกษา 2559 

16 พฤศจิกายน 59 

คณะวิทยาศาสตร  มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_13 

3 โครงการจัดการความรู เร่ือง Lean การลด

ความสญูเสยีทีเ่กิดจากขอผดิพลาดในการ

ทํางาน 

23 พฤศจิกายน 59 

คณะวิทยาศาสตร  มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_24 

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ : การพัฒนา

แผนกลยทุธจากผลการวิเคราะห SWOT 

Analysis  

คณะวิทยาศาสตร  

15 กุมภาพันธ2560 

คณะวิทยาศาสตร  มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_25 

5 อบรมเชิงปฏบิัติการสําหรับการเตรียม ความ

พรอมสูเกณฑคุณภาพการศึกษาเพือ่การ

ดําเนินงานทีเ่ปนเลศิ (EdPEx) 

13 มีนาคม2560 

คณะวิทยาศาสตร  มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_15 

6 พฤติกรรมบนโลกออนไลนและพ.ร.บ.

คอมพิวเตอร 2559 

27 มีนาคม2560 

ภาควชิาวิทยาการคอมพิวเตอร 

คณะวิทยาศาสตร  มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_26 

 

7 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่1 

26 เม.ย. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_16 

8 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559คร้ังที่ 2 

13 มิ.ย. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_17 
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การปฐมนิเทศอาจารยใหม (หมายถึง อาจารยที่ไดรับการแตงต้ังเปนอาจารยประจําหลักสูตร ปการศึกษา 2559) 

 ในปการศึกษา 2559 ไมมีอาจารยใหม  

การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน  มี       ไมมี            

     (หลักสตูรจะแตงตัง้อาจารยอทิธิเทพ นวาระสุจิตรเปนอาจารยที่ปรึกษานิสติสถติชิั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2560 จึงมี

การแนะนําดานการจัดการเรียนการสอนใหเขาใจกอนปฏิบตัิหนาที)่ 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Stat_59_4.1_1 แผนกรอบอตัรากําลงัของภาควิชา (แผน 15 ป  2551 – 2565) 

B.Sc.Stat_59_4.1_2 ประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองรับสมัครคดัเลอืกบคุคลเพ่ือจางเปน

พนักงานงานมหาวิทยาลยั ตําแหนงอาจารย เลขประจําตําแหนง (1) 7-4535 

สังกดัภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

B.Sc.Stat_59_4.1_3 ประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองรับสมัครคดัเลอืกบคุคลเพ่ือจางเปน

พนักงานงานมหาวิทยาลยั ตําแหนงอาจารย เลขประจําตําแหนง (1) 7-4535 

สังกดัภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

B.Sc.Stat_59_4.1_4 ประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองรับสมัครคดัเลอืกบคุคลเพ่ือจางเปน

พนักงานงานมหาวิทยาลยั ตําแหนงอาจารย เลขประจําตําแหนง (1) 7-0246 

สังกดัภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

B.Sc.Stat_59_4.1_5 ประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองรับสมัครคดัเลอืกบคุคลเพ่ือจางเปน

พนักงานงานมหาวิทยาลยั ตําแหนงอาจารย เลขประจําตําแหนง (1) 7-0246 

สังกดัภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

B.Sc.Stat_59_4.1_6 คําสัง่แตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูร 

B.Sc.Stat_59_4.1_7 บันทึกขอความ เร่ือง แจงมติทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลยั วันที่ 23 ธันวาคม 2558 

และ บันทึกขอความ เร่ืองขอสง สมอ.08 หลักสตูรระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศกึษา วันที ่19 ม.ค.2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_8 ประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองรับสมัครคดัเลอืกบคุคลเพ่ือจางเปน

พนักงานงานมหาวิทยาลยั ตําแหนงอาจารย เลขประจําตําแหนง (1) 7-4535 

สังกดัภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

B.Sc.Stat_59_4.1_9 ประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองรับสมัครคดัเลอืกบคุคลเพ่ือจางเปน

พนักงานงานมหาวิทยาลยั ตําแหนงอาจารย เลขประจําตําแหนง (1) 7-4535 

สังกดัภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

B.Sc.Stat_59_4.1_10 แผนการจัดการความเสีย่งดานการบริหารอาจารยประจําหลักสตูร ปการศึกษา 

2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_11 บันทึกขอความ เร่ืองผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนเงินรายไดคณะ
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

วิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2559 คร้ังที ่2 

B.Sc.Stat_59_4.1_12 การเลือกใชเกณฑ AUN-QA ในการพัฒนาหลักสูตรสูความเปนเลิศ วันที่ 20 

ตลุาคม 2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_13 โครงการพัฒนาหลักสตูรตามบริบท มศว ปการศึกษา 2559 วันที่ 16 พฤศจิกายน 

2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_14 โครงการจัดการความรูและสรางเสริมบรรยากาศวิจัย เร่ือง “การวิจัยในชั้นเรียน”

วันที ่25 พ.ย. 2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_15 อบรมเชิงปฏบิตัิการสําหรับการเตรียม ความพรอมสูเกณฑคณุภาพการศึกษาเพ่ือ

การดําเนินงานที่เปนเลศิ (EdPEx) วันที่ 13 มีนาคม2560 

B.Sc.Stat_59_4.1_16 โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสติสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 

คร้ังที ่1 วันที ่26 เม.ย. 2560 

B.Sc.Stat_59_4.1_17 โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสติสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 

คร้ังที ่2 วันที่ 13 มิย. 2560   

B.Sc.Stat_59_4.1_18 การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด วันที ่28 มีนาคม 2560 

B.Sc.Stat_59_4.1_19 Simple Guide to Writing a Journal Article โดยสํานักพิมพ SAGE  วันที่ 2 

ส.ค. 2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_20 งานมหกรรมวิจัยแหงชาต ิ2559 (Thailand Research Expo 2016) วันที่ 17 - 

21 ส.ค. 2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_21 การตีพิมพผลงานลงวารสารนานาชาตแิละการพิจารณาวารสารทีมีคุณภาพ โดย

บริษัท Thomson Reuters วันที่ 24 ส.ค. 2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_22 เนคเทค ๓ ทศวรรษ พัฒนาไทย งานวิจัยใชไดจริง วันที่ 12 ก.ย. 2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_23 พลังการเปลี่ยนแปลงสูการพัฒนาการศกึษาไทย  วันที่ 14 ก.ย. 2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_24 โครงการจัดการความรู เร่ือง Lean การลดความสูญเสยีที่เกิดจากขอผดิพลาดใน

การทํางาน วันที ่23 พฤศจิกายน 59 

B.Sc.Stat_59_4.1_25 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ : การพัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห 

SWOT Analysis คณะวิทยาศาสตร วันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 

B.Sc.Stat_59_4.1_26 พฤติกรรมบนโลกออนไลนและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร 2559 วันที่ 27 มีนาคม2560 
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คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร (ตัวบงช้ีที่ 4.2) 

ประเด็นที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รายการขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินการ 

จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรที่มีวุฒปิริญญาเอก 1 คน  

จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 

รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก  รอยละ 20 

เทยีบคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 5 คะแนน 

ประเด็นที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

รายการขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินการ 

จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 2 คน 

จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการ รอยละ 40 

เทยีบคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 3.33 คะแนน 
 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินการ 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทีต่ีพิมพหรือเผยแพร 1.8 

จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 

รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสตูรทั้งหมด 

รอยละ 36 

เทยีบคะแนน 5 คะแนน = รอยละ 20 ขึ้นไป 5 คะแนน 
 

 

 

ลําดับ 

 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ผลงานที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร/งานสรางสรรค 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอางอิง) 

คาถวง

น้ําหนัก 

1 

 

อ.สุกญัญา อินทรภักดิ์ 

และ 

ผศ.รวีวรรณ งามสันติกลุ 

Intarapak, S., Ngamsuntikul, R., Model to Predict the 

Decision in Choosing Career of Science Graduates in 

Thailand, International Journal of Applied Bussiness 

and Economic Research. Volume 14, Issue No. 5, pp 

2857 – 2864, 2016.  (B.Sc.Stat_59_4.2_4 ) 

1.0 
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ลําดับ 

 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ผลงานที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร/งานสรางสรรค 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอางอิง) 

คาถวง

น้ําหนัก 

2 

 

อ.กาญจนา  พานชิการ 

และ 

อ. อิทธิเทพ นวาระสุจิตร 

กาญจนา พานิชการ สิริภัค อนุรักษพุฒิ และอิทธิเทพ นวาระ

สุจิตร. ปจจัยทีมี่ความสําคัญตอการตดัสินใจเลือกที่ทํางาน

ของนิสติ/นักศึกษา สาขาวิชาสถติิ ชั้นปที่ 4, วารสารหนวย

วิจัยวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู, 

ปที่ 7 ฉบบัที ่1, หนา 115 – 123, 2559.  

(B.Sc.Stat_59_4.2_5) 

0.8 

ผลรวมคาถวงน้ําหนัก 1.8 

คิดเปนรอยละ 36 
 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Stat_59_4.2_1 รายชื่ออาจารยประจําหลักสตูรใน มคอ. 2 ฉบบัที ่สกอ. ประทับตรารับทราบ   

B.Sc.Stat_59_4.2_2 คําสัง่แตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูร  

B.Sc.Stat_59_4.2_3 บันทึกขอความ เร่ือง แจงมติทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลยั วันที่ 23 ธันวาคม 2558 และ 

บันทึกขอความ เร่ืองขอสง สมอ.08 หลักสตูรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑติศึกษา 

วันที่ 19 ม.ค.2559  

B.Sc.Stat_59_4.2_4 Intarapak, S., Ngamsuntikul, R., Model to Predict the Decision in Choosing 

Career of Science  Graduates in Thailand, International Journal of 

Applied Bussiness and Economic Research. Volume 14, Issue No. 5, pp 

2857 – 2864, 2016.   

(B.Sc.Stat_59_4.2_5) กาญจนา พานิชการ สิริภัค อนุรักษพุฒิ และอิทธิเทพ นวาระสุจิตร. ปจจัยที่มี

ความสําคญัตอการตดัสินใจเลอืกทีท่ํางานของนสิติ/นักศึกษา สาขาวิชาสถิต ิชั้นปที่ 4, 

วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู, ปที่ 7 ฉบับ

ที่ 1, หนา 115 – 123, 2559. 
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ผลที่เกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร (ตัวบงช้ีที่ 4.3)     

ตัวบงช้ียอย 
ปการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2557 2558 2559 

การคงอยูของอาจารยประจําหลักสตูร    100% 100% 100%  

4 ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสตูร 

(B.Sc.Stat_59_4.3_1 B.Sc.Stat_59_4.3_2 และ 

B.Sc.Stat_59_4.3_3) 

4.54 4.68 4.70 

*การรายงานแนวโนมผลการดําเนินงานตองรายงาน  ≥ 3 ชุดขอมูล 

 

          1. ตั้งแตปการศึกษา 2557 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถติิมีอาจารยประจําหลักสตูรครบ 5 คน

ตลอดเวลา และทําแผนอัตรากําลังเพ่ือแสดงการคงอยูและเกษยีณอายเุปนประจําเพ่ือรายงานภาควิชาคณะและ

มหาวิทยาลยัทุกป พรอมทั้งทําเร่ืองขออัตรากําลงักอนอาจารยเกษยีณอายุทุกชวงเวลา 

          2. ผลการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสตูรและอาจารยผูสอนเก่ียวกับการบริหารหลักสตูร 

จากคะแนนเต็ม 5 ตัง้แตป 2557 พบวามีคาเฉลีย่ระดับความพึงพอใจสงูขึ้นทุกป จากการติดตามการจบการศึกษาของ

อาจารยประจําหลักสตูรที่กําลงัศึกษาตอระดับปริญญาเอกพบวาจบการศึกษา 1 คน 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

B.Sc.Stat_59_4.3_1 ผลสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสตูร และอาจารยผูสอนบน 

e-survey ปการศึกษา 2557  

B.Sc.Stat_59_4.3_2 ผลสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสตูร และอาจารยผูสอนบน 

e-survey ปการศึกษา 2558  

B.Sc.Stat_59_4.3_3 ผลสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสตูร และอาจารยผูสอนบน 

e-survey ปการศึกษา 2559  
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หมวดท่ี 4 

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

(การบริหารหลักสูตร) 

 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบงช้ีที่ 5.1) 

          ในปการศึกษา 2559 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติิ ยังคงใชหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาสถติฉิบบัปรับปรุง 2554  และมีการดําเนินงานปรับปรุงหลักสตูรควบคูไปดวย  ในการนําเสนอตัวบงชี้นี ้

หลักสูตรขอนําเสนอผลการดําเนินงานโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ ผลการดําเนินงานของหลักสตูร  ฉบับปรับปรุง 

2554 และผลการดําเนินงานการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสตูร ฉบบัปรับปรุง 2560   

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปรบัปรงุ 2554 

- การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  

ระบบและกลไกการ

ออกแบบหลักสูตร

และสาระรายวิชา-

ในหลักสูตร  ฉบับ

ปรับปรุง 2554 

       หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิต ิไดมีการออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวิชา

ในหลักสตูร  ฉบับปรับปรุง 2554 ใหสอดคลองกับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ 

มาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 (B.Sc.Stat_59_5.1_1) ประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เร่ืองแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลกัสตูรระดับอดุมศึกษา พ.ศ.2548 

(B.Sc.Stat_59_5.1_2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการอดุมศึกษา 

(B.Sc.Stat_59_5.1_3) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พ.ศ. 2554 (มคอ. 1) (B.Sc.Stat_59_5.1_4) ตามกระบวนการ

ดังน้ี 

   1. ออกแบบโครงสรางหลักสตูรใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

แหงชาต ิ(TQF) สอดคลองกับมาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหง

ประเทศไทย และนโยบายการศกึษาชาต ิความตองการของชุมชนและสังคม รวมทั้งอัตลักษณ 

ของบัณฑติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

   2. ออกแบบสาระรายวิชาในหลักสตูรในแตละหมวดวชิาใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ (TQF) สอดคลองกับมาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยแีหงประเทศไทย และนโยบายการศกึษาชาต ิความตองการของชุมชนและสังคม 

รวมทั้งอัตลักษณของบัณฑติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

   3. การออกแบบหลักสตูรและสาระรายวิชาในหลักสูตร มีกลไกการดําเนินงานตามระบบ 

การเปดและปรับปรุงหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยในขั้นตอนแรกมีการ

แตงตัง้อาจารยประจําหลักสตูร เพ่ือดําเนินการออกแบบหลกัสตูร ปรับปรุงหลักสตูรและสาระ

รายวิชาในหลักสตูรตามกระบวนการที่วางไวในขอ 1–2  รวมกับภาควชิาคณิตศาสตร ฝาย

วิชาการของคณะวิทยาศาสตร และคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลยั ทีบ่ริการรายวิชาสอนใหกบั
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นิสติหลักสตูรสถติ ิในขั้นตอนทีเ่หลือจนถงึสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบการให

ความเห็นชอบหลกัสตูรน้ีเม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 เปนไปตามระบบและกลไกการ

ดําเนินงานตามระบบการเปดและปรับปรุงหลักสตูรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

การดําเนินงานในป

การศึกษา 2559 

ของหลักสูตร  

ฉบับปรับปรุง 

2554 

         สิ้นปการศกึษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการจัดประชุมเพือ่ประเมินผลการ

ดําเนินงานในปการศึกษา 2558 ของหลักสตูร  ฉบับปรับปรุง 2554 และนําผลการประเมินที่

ไดมาทําการปรับปรุงการการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกบัผลการเรียนรูของนิสติที่

คาดหวังตาม มคอ. 2 การเปดรายวิชาเลือกที่ทันสมัยสอดคลองกบัความตองการของนิสติและ

ตลาดแรงงาน และการจัดอาจารยผูสอนใหเหมาะสมกับแตละรายวิชา  การดําเนินงานในป

การศึกษา 2559 ของหลักสตูร  ฉบับปรับปรุง 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 

    1. ในการนําหลักสตูรตาม มคอ. 2 มาใชกอนเปดภาคการศึกษาในปการศึกษา 2559 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพรอมการเปดรายวชิาตาม

แผนการเรียน มีการสอบถามความถนัดและความสมัครใจในการสอนรายวิชาของอาจารย

ผูสอนในหลกัสตูรเพ่ือการจัดอาจารยผูสอนที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมในแตละรายวิชา สําหรับ

รายวิชาในหมวดอ่ืน ๆ ทางสาขาไดสงแผนการเรียนไปยังภาควิชา  และคณะ  เพื่อประสาน 

 งานกับผูรับผิดชอบรายวิชาอ่ืน ๆ จัดวัน เวลาเรียนและอาจารยผูสอนทีเ่หมาะสมให (การ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คร้ังที่  7/2559) 

    2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ควบคุม กํากับตดิตามใหอาจารยผูสอนจัดสง มคอ. 3  

และ มคอ. 4  กอนเปดภาคการศึกษา 30 วัน โดยตรวจสอบรายวิชาบนเว็บไซตของภาควิชา

และมหาวิทยาลยัวามีวิธีการประเมินตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กําหนดในรายวิชาและหลักสตูร

หรือไม (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คร้ังที ่ 9/2559 และ คร้ังที ่14/2559) 

3. ระหวางเปดภาคการศึกษาประธานหลักสตูร และ/หรืออาจารยที่ปรึกษาจะถามปญหาการ

เรียนการสอนกับนิสติแตละชั้นปวามีการจัดการเรียนสอนอยางไรตรงกับแผนการสอนหรือผล

การเรียนรูที่คาดหวังหรือไม (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คร้ังที ่ 14/2559 

และ คร้ังที ่3/2560) 

4. กอนสอบปลายภาคคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูโดย

นิสติเองและหลงัจากสอบปลายภาคจะมีประชุมเพ่ือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู 

(การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คร้ังที ่ 1/2560 และ คร้ังที ่6/2560) 

 5. หลงัสอบปลายภาคภายใน 30 วัน มีการจัดทํา มคอ. 5 และ มคอ. 6 เพ่ือรายงานผลการ

ประเมินการสอน และผลการเรียนรูในแตละรายวิชา (การประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร  คร้ังที่  1/2560 และ คร้ังที ่6/2560) 

 6. หลงัสอบไลภายใน 60 วัน มีการจัดทํา มคอ. 7 เพ่ือประเมินผลการเรียนการสอนวา

สอดคลองกบัหลักสูตรทีก่ําหนดไวหรือไม (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คร้ังที ่

6/2560) 

  7.  มีการจัดประชุมเพือ่พุดคยุปญหาการสอน การทําโครงงานของนิสติ การแกปญหานิสติที่
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ไมเรียนตามแผนการเรียน (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คร้ังที ่ 1/2560 และ 

คร้ังที ่6/2560) การรับนิสติในปการศึกษา 2559 (รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิคร้ังที ่10/2559) การพิจารณา มคอ. 3 – มคอ. 7 

รวมกัน  และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู  

 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ัน ๆ 

 เน่ืองจากในปการศึกษา 2559  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิต ิยังคงใชหลกัสตูร  ฉบบัปรับปรุง 

2554  หลักสตูรจึงมุงเนนการปรับปรุงกระบวนการไปที่การเปดรายวิชาตาง ๆ ที่ทันสมัยตรงตามความตองการของ

นิสติ และตลาดแรงงาน รวมทั้งการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีความทันสมยั โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนิสติ

ไดมีการฝกทักษะสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที ่21    

   การประเมินและการปรับปรุงกระบวนการการปรับปรุงหลกัสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาใน  

   ศาสตรสาขาน้ัน ๆ (ประเมินกระบวนการป 2558 และ ปรับปรุงกระบวนการสําหรับป 2559) 

การประเมิน

กระบวนการปรับ 

ปรุงหลักสูตรให

ทันสมัยของป

การศึกษา 2558 

       สิ้นปการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีการประชุมรวมกันเพ่ือทําการ

วิเคราะหและประเมินกระบวนการการปรับปรุงหลักสตูรใหทันสมัย  มีรายละเอยีดดังน้ี 

     หลักสตูร  มีการเปดรายวิชาเลือกตามความตองการของนิสติ ทันสมัย และเปนทีต่องการ

ของตลาดแรงงาน เชน รายวิชาโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ (ST455) โดยนิสิตชั้นปที ่4 

สามารถเลือกเรียนไดในภาคการศกึษาที่ 2/2558  หลักสตูรไดทําการพดูคยุ สอบถาม และ

สํารวจความคดิเห็นของนิสิต ศิษยเกา และผูใชบัณฑติ พบวา วิชาน้ีมปีระโยชนอยางมากตอ

การฝกงานและการทํางานจริงในหนวยงานของรัฐและเอกชน 

      หลักสูตร  วิเคราะหแลวเห็นวาควรเปดรายวิชาน้ีในทุกปการศึกษาและควรใหนิสติชั้นปที ่

3 สามารถเลือกเรียนวชิานี้ไดกอนออกฝกงาน 

การปรับปรุง

กระบวนการการ

ปรับปรุงหลักสูตร

ใหทนัสมัยสําหรับป

การศึกษา 2559 

       จากผลการวิเคราะหและประเมินขางตน หลักสตูร  ทําการปรับปรุงกระบวนการการ

ปรับปรุงหลักสตูรใหทันสมยั สําหรับปการศึกษา 2559 ดงัน้ี 

     หลักสตูร  ไดเปดรายวิชาโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ (ST455) ตามความตองการขอนิสติ 

ความทันสมยั และเปนทีต่องการของตลาดแรงงาน โดยใหนิสติชั้นปที ่3 และ ชั้นปที่ 4 เลือก

เรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2559 เพ่ือเตรียมความพรอมกอนการฝกงาน และการทํางานจริง 

และมีการเพ่ิมโจทยปญหาที่เปนปญหาจริงในหนวยงานเพ่ือใหนิสติไดฝกคดิทักษะ คดิวิเคราะห 

และแกปญหา   
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   ระบบและกลไก และการดําเนินงานการปรบัปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตร 

   สาขาน้ัน ๆ   

ระบบและกลไกการ

ปรับปรุงหลักสูตร

ใหทนัสมัยในป

การศึกษา 2559 

       หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิต ิฉบบัปรับปรุง 2554 มีการออกแบบ

หลักสตูรใหสามารถปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาสถติติาม

กระบวนการดังน้ี 

   1. ออกแบบโครงสรางหลักสตูร โดยวางโครงสรางเปนหมวดวิชาทีเ่นนนิสติเปนศูนยกลาง

และสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที ่21  ในแตละหมวดวิชากําหนดรายวิชาที่มีหนวยกิต 

รวมไมนอยกวาหนวยกิตรวมในแตละหมวดวิชา เพ่ือใหนิสติสามารถเลือกเรียนใหสอดคลองกับ

ความทันสมยัตามความกาวหนาในศาสตรสถติ ิหรือตามความถนัดของตนเอง  

   2. ออกแบบวิชาเฉพาะดานบางวิชาทีม่ีคําอธิบายรายวิชาแบบเปดกวาง เพื่อเปนการ

ปรับปรุงหลักสตูรใหทันสมยัตามความกาวหนาในศาสตรสถติิไดทันทวงที อาทิเชน รายวิชา

สัมมนาเกีย่วกับวิชาสถติ ิโครงงานสถติิ และการศึกษารายบคุคลในวิชาสถติ ิ

   3. การปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสตูร  มีกลไกการดําเนินงานผานการประชุคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูร เพ่ือดําเนินการออกแบบปรับปรุงหลักสตูร และสาระรายวิชาใน

หลักสตูร ตามกระบวนการที่วางไวในขอ 1–2   อาทเิชน การกําหนดรายวิชาชีวสถติิเปนวิชา

บังคับเรียนเพ่ือการจัดการเรียนรูในเน้ือหาเชิงสหวิทยาการ โดยการสงเสริมความเขาใจใน

เน้ือหาวิชาสถติิที่เปนแกนหลกั และสอดแทรกทักษะความรูดานสขุภาพแหงศตวรรษที่ 21 และ

เรียนวิชาคณิตศาสตรที่เปนวิชาบังคับโดยใชโปรแกรม CaR และ Euler ชวยการคํานวณและ

สรางกราฟเพ่ือใหนิสติมีความเขาใจคณิตศาสตรเพ่ิมมากขึ้น นอกจากน้ีนิสติยังสามารถเสนอ

รายวิชาเลือกทีต่องการเรียนผานอาจารยที่ปรึกษา 

การดําเนินงานการ

ปรับปรุงหลักสูตร

ใหทนัสมัยในป

การศึกษา 2559  

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิมีการประชุมเพ่ือ  

   1. พิจารณาเปดวชิาเลือกตามความตองการของนิสิต และมีการเปดรายวิชาโปรแกรม

ประยุกตทางธุรกิจ (ST455) ใหนิสติชั้นปที่ 3 เลอืกเรียนได ตามผลการปรับปรุงกระบวนการ

การปรับปรุงหลักสตูรใหทันสมยัขางตน  (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คร้ังที ่

7/2559)  

   2. พิจารณาหัวขอสัมมนาและโครงงาน (B.Sc.Stat_59_5.1_5) ที่พัฒนานิสิตใหเปนผูเรียนรู

ดวยตนเองโดยมีอาจารยใหคําปรึกษา อาจารยประจําหลักสตูรมีการพิจารณาหัวขอภายใต

กรอบการพัฒนาทกัษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศและทักษะอาชีพใน

ดานตาง ๆ 

การประเมิน

กระบวนการปรับ 

ปรุงหลักสูตรให

ทันสมัยของป

การศึกษา 2559 

       ในการประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสตูรใหทันสมัยของปการศึกษา 2559 หลักสตูร 

ไดเปดรายวิชาโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ (ST455) ใหนิสติชั้นปที ่3 เลือกเรียนได โดย

หลักสตูร  กําหนดเปาหมายไววา นิสิตรอยละ 70 ของนิสติชั้นปที ่3 ที่ลงทะเบยีนเรียนรายวิชา

โปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ (ST455) ไดใชความรูจากการเรียนวิชาน้ีในการฝกงาน 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตร   ประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการ  และหาแนวทางใน
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การปรับปรุงกระบวนการ  ใหดยีิง่ขึ้น ผลการประเมินพบวา ในภาคการศึกษา 2/2559 มีนิสติ

ชั้นปที ่3 ลงทะเบยีนเรียนวิชาโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ (ST455) 17 คน (จากนิสติชั้นปที่ 3 

19 คน) และจากการสํารวจอยางไมเปนทางการพบวามีนสิติชั้นปที ่3 จํานวน 14 คน (คดิเปน

รอยละ 82.4 ของนิสติชั้นปที ่3 ทีล่งทะเบยีนเรียนวิชานี)้ ไดนําความรูที่ไดจากการเรียนวิชาน้ี

ไปใชในการฝกงาน ซ่ึงบรรลเุปาหมายตามทีห่ลักสตูร  ตั้งไว  

       จากการประเมินขางตนคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  เห็นควรเปดรายวิชาน้ีใหนิสิตชั้น

ปที่ 3 เลือกเรียนได ในปการศึกษาถดัไป และ เน่ืองจากหลกัสตูร  ใหความสําคญักับผลการ

เรียนรู การเรียนรูในศตวรรษที ่21 ของนิสติ และความทันสมัย คณะกรรมการบริหาร 

หลักสตูร  วิเคราะหแลวเห็นควรใหมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และรายละเอยีดใน 

มคอ.3 และ มคอ.4 แตละรายวิชาทุกภาคการศกึษา โดยใหสอดคลองกับผลการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ของนิสติ และทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวชิาสถติิใน 
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แผนผังที่ 8 ระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  ฉบับปรับปรุง 2554 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผูรับผิดชอบ 

 

- ปการศึกษา 2553/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

- ปการศึกษา 2553 – 

2554/ อาจารยประจํา

หลักสูตร 

- ปการศึกษา 2553 –

2554/ อาจารยประจํา

หลักสูตร 

- ปการศึกษา 2554/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

- ปการศึกษา 2555/ 

มหาวิทยาลัย 

- ทุกปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

- ปลายภาคเรียน/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- ปลายภาคเรียน/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

- ปลายปการศึกษา/  

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- ปการศึกษา 2558/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปรบัปรงุ 2560 

          หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิไดดําเนินงานปรับปรุงหลกัสตูรมาตั้งแตปการศึกษา 2558 ซ่ึง

หลักสูตร  ฉบบัปรับปรุง 2560 ยงัคงยดึแนวทาง ระบบและกลไกการออกแบบหลักสตูรเชนเดยีวกบัหลักสตูร  ฉบับ

ปรับปรุง 2554 โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือผลติบัณฑติทีมี่ความรอบรูในวิชาการดานสถติิ วิจัย และคอมพิวเตอร สามารถ

นําองคความรูมาประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ (สมรรถนะของหลกัสตูร)  เนนการ

เรียนรูในศตวรรษที ่21 และการใหผูเรียนเปนศูนยกลาง  

          นอกจากน้ีเพ่ือใหหลักสตูรมองเห็นถึงเปาหมาย ขอบขาย สาระและลําดบัการเรียนรู ความตอเนื่อง สอดคลอง

เชื่อมโยงกันของรายวชิาทีต่องเรียนในแตละชั้นป และการบรูณาการของแตละรายวิชาอยางชดัเจน รวมถึงการ

กําหนดการกระจายมาตรฐานการเรียนรูของหลักสตูรสูรายวิชาในทักษะดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู  ดาน

ทักษะทางปญญา ดานทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ และดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดอยางถูกตองเหมาะสม หลักสตูรไดทําการเพ่ิมกระบวนการในการ

ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสตูรสําหรับหลกัสตูร ฉบับปรับปรุง 2560 อีก 3 กระบวนการ คือ  

         1. การศึกษาผลการเรียนรูของนิสติในหลักสตูร 

         2. การกําหนดสมรรถนะและผลการเรียนรูของนสิติในแตละชั้นป ไดแก  

             ชั้นปที ่1 – 2  มทีักษะการใชชีวติในสังคมไดอยางมีความสขุ มคีวามรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและ 

                               วิทยาศาสตร สามารถเขยีนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร มคีวามรูทฤษฎีพ้ืนฐานทางสถติ ิ 

                               สามารถทําการวิเคราะหสถติิเบือ้งตนโดยใชโปรแกรมทางสถิติได  

             ชั้นปที ่3       มีความรูระบบฐานขอมูล มคีวามรูทางทฤษฎทีางสถติ ิสามารถเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช 

                              ทฤษฎีการเลือกตัวอยาง วิเคราะหขอมูลได สรางปญหาพเิศษโดยใชความรูที่เรียนมาได และ 

                              สามารถใชโปรแกรมทางสถติิวิเคราะหขอมูลได ฝกประสบการณจริงผานการฝกงาน 

             ชั้นปที ่4       สามารถคนควา ศึกษาความรูใหม ๆ ในศาสตรสาขาสถติ ิสามารถสรางงานวิจัยและเลือกใช 

                              วิธีวิเคราะหทางสถติิไดอยางถูกตองและเหมาะสม    

         3. การกําหนดคุณลักษณะพิเศษของนิสติในหลักสตูร ไดแก 

             (1) มีทักษะสื่อสาร 

             (2) มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะรับใชสังคม 

 - การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร  

ระบบและ

กลไกการ

ออกแบบ

หลักสูตรและ

สาระรายวิชา

ในหลักสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

2560  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิฉบบัปรับปรุง 2560 ไดมีการออกแบบหลกัสตูร

และสาระรายวิชาในหลักสตูรใหสอดคลองกับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑมาตรฐาน

หลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 (B.Sc.Stat_59_5.1_6), ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง

แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 (B.Sc.Stat_59_5.1_7), 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการอุดมศึกษา (B.Sc.Stat_59_5.1_3), และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พ.ศ. 2554 

(B.Sc.Stat_59_5.1_4) ตามกระบวนการดังน้ี 

   1. ออกแบบโครงสรางหลักสตูรใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุม 
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ศึกษาแหงชาต ิ(TQF)  มาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  การ

เรียนรูในศตวรรษที ่21  นโยบายการศึกษาชาต ิ นโยบายรัฐบาล  ความตองการของชมุชนและสังคม  

สมรรถนะของหลักสตูร  สมรรถนะและผลการเรียนรูของนิสติในแตละชั้นป  คุณลักษณะพิเศษของ

นิสติในหลักสตูร  คานิยม (Core Value) ของคณะวิทยาศาสตร  และอัตลักษณของบัณฑิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งนําผลการศกึษาผลการเรียนรูของนิสติในหลักสตูร ผลการ

ประเมินจากขอมูลที่ไดรับจากผูประกอบการ ผูใชบัณฑติ ศษิยเกา และนิสิตปจจุบัน มาพิจารณาเพ่ือ

ออกแบบและปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร เพ่ิม–ลดรายวิชาในหลักสตูรใหทันสมยั 

   2. ออกแบบสาระรายวิชาในหลักสตูรในแตละหมวดวชิาใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ (TQF)  มาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศ

ไทย  การเรียนรูในศตวรรษที ่21  นโยบายการศึกษาชาต ิ นโยบายรัฐบาล  ความตองการของชุมชน

และสงัคม  สมรรถนะของหลักสตูร  สมรรถนะและผลการเรียนรูของนิสติในแตละชั้นป  คุณลักษณะ

พิเศษของนิสติในหลกัสตูร  คานยิม (Core Value) ของคณะวิทยาศาสตร  และอัตลักษณของบัณฑติ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งนําผลการศกึษาผลการเรียนรูของนิสติในหลักสตูร  ผลการ

ประเมินจากขอมูลที่ไดรับจากผูประกอบการ ผูใชบัณฑติ ศษิยเกา และนิสิตปจจุบัน มาพิจารณาเพ่ือ

ออกแบบและปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสตูรใหทันสมัย 

   3. การออกแบบหลักสตูรและสาระรายวิชาในหลักสตูร มีกลไกการดําเนินงานตามระบบการ 

เปดและปรับปรุงหลักสตูรของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยในขั้นตอนแรกมีการแตงตั้งอาจารย

ประจําหลักสตูร เพ่ือดําเนินการออกแบบหลักสตูร ปรับปรุงหลักสตูรและสาระรายวิชาในหลกัสตูร

ตามกระบวนการที่วางไวในขอ 1–2  รวมกับภาควิชาคณิตศาสตร ฝายวชิาการของคณะวิทยาศาสตร 

และคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลยั ที่บริการรายวิชาสอนใหกบันิสติหลักสตูรสถติิ  ในสวนของขั้นตอนที่

เหลือจนถึงสํานักงานคณะกรรมการอุดมศกึษารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรเปนไปตาม

ระบบและกลไกการดําเนินการตามระบบการเปดและปรับปรุงหลักสตูรของมหาวิทยาลยัศรีนครินท

รวิโรฒ 

การดําเนินงาน

การออกแบบ

หลักสูตรและ

สาระรายวิชา

ในหลักสูตร  

ปรับปรุง 2560 

        หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิไดดําเนินการออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวิชา

ในหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ ฉบบัปรับปรุง 2560 มกีารดําเนินการมาตัง้แตป

การศึกษา 2558 ตามขั้นตอนตอไปน้ี  

   1. ตลอดปการศึกษา 2558 และปการศึกษา 2559   อาจารยประจําหลักสตูรไดเขารวม โครงการ/

ประชุม/อบรม/สมัมนา/กิจกรรม  ตาง ๆ ที่มหาวิทยาลยั และคณะในมหาวิทยาลยัจัดขึ้นเพ่ือการ

ปรับปรุงและยกระดับคุณภาพหลักสตูร (B.Sc.Stat_59_5.1_8) 

   2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินการปรับปรุงหลักสตูร 

(การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คร้ังที ่8/2558) โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

      (1) พิจารณารายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิซ่ึง

ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสตูรและผูทรงคุณวุฒภิายนอก เพ่ือเสนอคณะวิทยาศาสตรแตงตั้ง 

(คําสั่งแตงตัง้ B.Sc.Stat_59_5.1_9) 
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      (2) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาโครงสรางหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

สถติ ิฉบบัปรับปรุง 2554 และวางโครงสรางหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ ฉบับ

ปรับปรุง 2560  

   3. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุม (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร คร้ังที่ 

13/2558) เพ่ือ 

      (1) ประเมินหลักสตูร กระบวนการออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวิชาของหลกัสตูรวิทยา

ศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ ฉบับปรับปรุง 2554 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความทัน 

สมยั ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาตขิองนิสติ ความตองการของ

ผูใชบัณฑติ ความคดิเห็นของศษิยเกา ความคดิเห็นของนิสติปจจุบัน ความสอดคลองตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาต ิ(TQF)  มาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยแีหงประเทศไทย การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 นโยบายการศึกษาชาต ินโยบายรัฐบาล 

ความตองการของชุมชนและสังคม คานิยม (Core Value) ของคณะวิทยาศาสตร และอัตลักษณของ

บัณฑิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

      (2) ศึกษาผลการเรียนรูของนิสติในหลักสตูร ผลการประเมินจากขอมลูที่ไดรับจากผูประกอบการ 

ผูใชบัณฑติ ศษิยเกา และนิสิตปจจุบัน 

      (3) กําหนดจุดมุงหมายของหลักสตูร สมรรถนะและผลการเรียนรูของนิสติในแตละชั้นป และ

คุณลักษณะพิเศษของนสิติในหลักสตูร  

      (4) กําหนดขอบขาย เนื้อหาสาระของแตละรายวิชาทางทฤษฏ ีและมีการปฏิบตัิทีช่วยเสริมสราง

การพัฒนาความรูทักษะ เน้ือหาของแตละรายวิชาไมมคีวามซ้ําซอน กลุมรายวิชามีความตอเนื่อง

สัมพันธกัน และเหมาะสมกบัระดับความรูของผูเรียน  และมีการกําหนดการกระจายมาตรฐานการ

เรียนรูของหลักสตูรสูรายวิชาใหครอบคลุมทัง้ 5 ดาน 

   4. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรจัดทํารางหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ ฉบับ

ปรับปรุง 2560 เสนอกรรมการบริหารหลกัสตูรพิจารณา (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

คร้ังที ่2/2559)   

   5. นํารางหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิติ ฉบบัปรับปรุง 2560 เสนอตอผูทรงคุณวุฒ ิ

ผูใชบัณฑติ และศษิยเกาซ่ึงเปนผูเชีย่วชาญทางภาคธุรกิจเอกชนพิจารณา  

   6. นําขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิผูใชบัณฑติ และศษิยเกา มาพิจารณาปรับปรุงหลักสตูรตาม

ความเหมาะสมและตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร (การประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร  คร้ังที่ 10/2559) 

   7. เสนอรางหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติ ิฉบบัปรับปรุง 2560 ตอคณะวิทยาศาสตร 

สภาวชิาการมหาวิทยาลยั และสภามหาวิทยาลยั ตามระเบยีบและขั้นตอนของมหาวิทยาลยัเพ่ือ

พิจารณา โดยไดรับอนุมัต/ิเห็นชอบหลกัสตูรจาก 

      (1) คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2559 
      (2) สภาวิชาการในการประชุม คร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที ่9 มกราคม พ.ศ. 2560 
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      (3) สภามหุาวิทยาลยัในการประชุม คร้ังที่ 3/2560 เม่ือวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 
   8. มหาวิทยาลยันํารางหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ ฉบับปรับปรุง 2560 เสนอตอ

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบการใหความเหน็ชอบหลกัสตูร  และเร่ิมใชหลักสตูรใน

ภาคการศึกษาที ่1 ปการศกึษา 2560 

 

ตัวอยางการปรบัปรุง และการออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรสําหรับหลักสูตร  ฉบับปรับปรุง 

2560  

เรื่องพิจารณา รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร  ฉบบัปรับปรุง 2560 

1. การศึกษาผลการเรียนรูของนิสิตในหลักสูตร 

   จากการพิจารณาผลการเรียนรูฯ  แตละราย 

วิชาของนิสติ พบวาทุก ๆ ป จะมีรายวิชาในกลุม

วิชาเฉพาะดานบงัคับที่นสิติบางคนตองถอนและ

ลงเรียนซํ้า หรือสอบไมผานในรายวิชาน้ัน ๆ เชน 

วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร (CP111) วิชา

สถติคิณิตศาสตร 1 (ST321) มีผลทําใหนิสติกลุม

น้ีอาจไมสําเร็จการศึกษาตามแผน   จากการ

วิเคราะหในแตละรายวิชาพบวา ปญหาเกิดจาก  

(1) นิสติไมมีพ้ืนฐานคณิตศาสตรทีเ่พียงพอ

สําหรับการเรียนวิชาสถิตคิณิตศาสตร 1 (ST321)  

(2) นิสติไมมีพ้ืนฐานการเขยีนโปรแกรมที่เพียงพอ

สําหรับการเรียนวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร 

(CP111) เน่ืองจากนิสติสวนใหญไมเคยเรียนการ

เขียนโปรแกรมมากอน 

1. จากการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น หลกัสตูร  ทําการปรับปรุง 

โดยการเปดรายวชิามีลําดบักอนหลงัทีเ่หมาะสม มีวัตถุประสงค

เพ่ือเอ้ือใหนิสติมีพ้ืนฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด ดังนี ้

(1) เพ่ิมรายวิชาคณิตศาสตรสําหรับสถิติ (MA217) ในเทอมที่ 1 

ของชั้นปที ่2 กอนเรียนวิชาวิชาสถติคิณิตศาสตร 1 (ST221 

(ปรับรหัสรายวิชาใหสอดคลองกับชั้นปที่เรียน)) ซ่ึงเรียนใน

เทอมที่ 2   

    วชิาที่เพ่ิมนี้จะทําใหนิสติมพ้ืีนฐานคณิตศาสตรทีเ่พียงพอ 

เน่ืองจากวิชาน้ีมเีน้ือหาสาระและลําดบัการเรียนรู และความ

ตอเน่ืองจาก วิชาแคลคลูัส 1 และ วิชาแคลคูลสั 2 (MA115 และ 

MA116) และสอดคลอง เชื่อมโยงกับสาระการเรียนรูในวิชาสถติิ

คณิตศาสตร 1 (ST221)  

(2) เพ่ิมรายวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน (ST111) ในเทอมที ่1 

ของชั้นปที ่1 วิชาน้ีจะมีสาระและลําดับการเรียนรู ในการเขยีน

โปรแกรม กอนวชิาการโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 (CP111) ซ่ึง

เรียนในเทอมที่ 2 

2. การกําหนดสมรรถนะและผลการเรียนรูของ

นิสิตในแตละช้ันป 

2. จากการวิเคราะหสมรรถนะและผลการเรียนรูของนสิติในแต

ละชั้นปทีห่ลกัสตูร  กําหนดไว หลักสตูร  ทําการปรับปรุง ดงั

ตัวอยาง เชน  

(1) มีการกําหนดสมรรถนะใหนิสติชั้นปที ่2 สามารถทําการ

วิเคราะหขอมูลเบื้องตนได และสามารถใชโปรแกรมในการ

วิเคราะหขอมูลได  หลักสตูรไดวางแผนการเรียนใหนิสติชั้นปที่ 

2 ไดเรียนวิชาสถติิไมอิงพารามิเตอร* (ST242 (ปรับรหสั

รายวิชาใหสอดคลองกบัชั้นปทีเ่รียน)) ในเทอมที ่2 ตอจากวชิา

หลักสถติิ 1 (ST112) และวิชาหลักสถติิ 2 (ST213) โดยมี
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วัตถปุระสงคเพ่ือใหนิสติชั้นปที่ 2 เห็นถึงความแตกตาง และ

สามารถเลือกใชวิธีการวิเคราะหของสถติทิี่อิงพารามเิตอรและ

สถติทิี่ไมอิงพารามิเตอร ไดอยางถูกตองเหมาะสมกับขอมลู 

รวมทั้งสามารถใชโปรแกรมในการวิเคราะหได 

      จะเห็นวาคําอธิบายรายวิชาของทั้ง 3 วิชาน้ีมีเน้ือหาที่

เหมาะสมกับชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต และ ครอบคลุมครบถวน

สําหรับการเรียนรูที่กําหนดไวของนิสติชั้นปที ่2  มีความ

ตอเน่ืองเชือ่มโยงกันระหวางวิชา และมีการฝกปฏิบตัิโดยใช

โปรแกรมที่ชวยสรางการพัฒนาทักษะของนิสติ 

(B.Sc.Stat_59_5.1_10)  

(* ในปกอน ๆ หลักสตูร  เปดวิชาสถติิไมอิงพารามิเตอร 

(ST342) ใหนิสติชั้นปที่ 3 เรียน) 

(2) การกําหนดการกระจายมาตรฐานการเรียนรูของหลักสตูรสู

รายวิชาในทักษะทั้ง 5 ดาน เปนไปตามสาระการเรียนรูที่

คาดหวังของแตละรายวิชา และตองสอดคลองกับสมรรถนะ

สมรรถนะและผลการเรียนรูของนิสติในแตละชั้นปทีห่ลกัสตูร  

กําหนด เชน การกําหนดการกระจายมาตรฐานการเรียนรูของ

หลักสตูรสูรายวิชาในทักษะดานปญญา มีวัตถุประสงคใหนิสติมี

การพัฒนาการเรียนรู จากการมีความรูทฤษฎีพ้ืนฐานจาก

รายวิชาทีเ่รียนในชั้นปที ่1 และ 2 ที่ชวยใหคดิไดอยางมีระบบ

และมีเหตผุล ไปสูการนําความรูไปประยุกตใช และการมี

ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และแกปญหาได ใน

ชั้นปที ่3 และชั้นปที่ 4 (B.Sc.Stat_59_5.1_11) 

(3) มีการปรับปรุงรหสัของแตละรายวิชาใหสอดคลองกบัชั้นปที่

เรียน ลําดบัของสาระการเรียนรู และความตอเน่ืองของรายวิชา  

3. การกําหนดคุณลักษณะพิเศษของนิสิตใน

หลักสูตร 

(1) มีทักษะสื่อสาร 

(2) มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะรับใชสังคม 

3. มีการออกแบบรายวิชาศึกษาทั่วไปทีเ่นนเน้ือหาความรู 

ทฤษฎี และการปฏิบัติในการสรางความเปนมนษุย โดยมี

วัตถปุระสงคเพ่ือเตรียมนิสิตออกสูโลกแหงการดําเนินชีวิต ทุก

รายวิชาศึกษาทั่วไปมีการกําหนดการกระจายมาตรฐานการ

เรียนรูของหลักสตูรสูรายวิชาทีเ่นนการมีทักษะสื่อสาร รวมทั้ง

การเลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม และการมีจิต

สาธารณะ มีความรับผดิชอบตอตนเอง สังคม องคกร และ

สิ่งแวดลอม (B.Sc.Stat_59_5.1_11) 

4. การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย  4. หลักสูตร  เพ่ิมรายวิชาเฉพาะดานเลือกที่ทันสมยั และเนน
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(1) ปจจุบันรัฐบาลกําหนดให ไทยแลนด 4.0 เปน

วาระแหงชาติ โดยเนนความคดิสรางสรรค 

นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและการวิจัย

และพัฒนา ในกลุมเปาหมาย 5 กลุม หลักสูตร

ประเมินวารายวิชาในกลุมรายวิชาเฉพาะดาน

เลือกที่มีอยูในหลกัสตูร  ฉบบัปรับปรุง 2554 ยงั

ไมเพยีงพอที่จะทําการวิเคราะหขอมลูที่ไดจาก

กลุมเปาหมายเหลาน้ี 

(2) หลกัสตูรประเมินจํานวนรายวิชาที่เนนทักษะ

ทางวิชาชีพของนิสติที่มอียูในหลักสตูร  ฉบับ

ปรับปรุง 2554 โดยคํานึงถึงความทันสมยั ความ

ตองการของนิสติ และความตองการของ

ตลาดแรงงาน พบวาควรเพ่ิมรายวิชาเลอืกใหมให

นิสติไดเลือกเรียนตามความถนัดเพ่ิมมากขึ้น 

ทักษะทางวชิาชีพของนิสติ เชน วิชาการวิเคราะหหลายตัวแปร 

(ST441)  วิชาการวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท (ST442)  

วิชาหลกัการประกันภยั (ST261)  วิชาการบัญชีเบือ้งตน 

(ST367)  วิชาการโปรแกรมเชงิสถติ ิ(ST443)  วิชาการเขยีน

โปรแกรมสําหรับนกัสถติิ (ST444)  

 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ัน ๆ 

ระบบและกลไกการ

ปรับปรุงหลักสูตร

ใหทนัสมัยใน

หลักสูตร  ฉบับ

ปรับปรุง 2560 

         หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ ฉบับปรับปรุง 2560 มีการออกแบบ

หลักสตูรใหสามารถปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาสถติติาม

กระบวนการดังน้ี 

   1. ออกแบบโครงสรางหลักสตูร โดยวางโครงสรางเปนหมวดวิชาทีเ่นนนิสติเปนศูนยกลาง

และสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที ่21 นโยบายของรัฐบาล ความตองการของนิสติและ

ผูใชบัณฑติ และตลาดแรงงาน ในแตละหมวดวิชากําหนดรายวิชาที่มีหนวยกิตรวมไมนอยกวา

หนวยกิตรวมในแตละหมวดวิชา เพ่ือใหนิสิตสามารถเลือกเรียนใหสอดคลองกับความทันสมัย

ตามความกาวหนาในศาสตรสถติ ิหรือตามความถนดัของตนเอง 

   2. ออกแบบวิชาเฉพาะดานบางวิชาทีม่ีคําอธิบายรายวิชาแบบเปดกวาง เพื่อเปนการปรับ 

ปรุงหลักสตูรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสถติิไดทันทวงท ีอาทเิชน รายวชิาสมัมนา

ทางดานสถติ ิ(ST472) วิชาโครงงานสถติิ 1 และวิชาโครงงานสถติ ิ2 (ST473 และ ST474) 

และวิชาการศึกษารายบคุคลทางดานสถติิ (ST471) 

   3. การปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสตูร  มีกลไกการดําเนินงานผานการประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร เพ่ือดําเนินการออกแบบปรับปรุงหลักสตูร และสาระรายวิชาใน

หลักสตูร ตามกระบวนการที่วางไวในขอ 1–2    

   4. มีการปรับปรุงรายละเอียดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 ทุกภาคการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับ

ผลการเรียนรูในศตวรรษที ่21 ของนิสติ และทันสมยัตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาสถิต ิ

การดําเนินงานการ       คณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิตมีิการจัดประชุมเพ่ือ
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ปรับปรุงหลักสูตร

ใหทนัสมัยใน

หลักสูตร  ฉบับ

ปรับปรุง 2560 

พิจารณาเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดานเลือกในหลักสตูร  ฉบับปรับปรุง 2560 โดยให

สอดคลองกบั การเรียนรูในศตวรรษที ่21 นโยบายของรัฐบาล การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ

ของนิสิต ความตองการของนิสิต และความตองการของตลาดแรงงาน เชน วชิาการวิเคราะห

หลายตัวแปร (ST441)  วชิาการวิเคราะหขอมลูจําแนกประเภท (ST442)  วิชาหลักการ

ประกันภัย (ST261)  วิชาการบัญชเีบื้องตน (ST367)  วิชาการโปรแกรมเชิงสถติิ (ST443)  

วิชาการเขยีนโปรแกรมสําหรับนักสถติ ิ(ST444)   

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Stat_59_5.1_1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.

2548 

B.Sc.Stat_59_5.1_2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลัก 

สตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 

B.Sc.Stat_59_5.1_3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอดุมศึกษา 

B.Sc.Stat_59_5.1_4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร พ.ศ. 2554  

B.Sc.Stat_59_5.1_5 แผนการเรียนรายวิชา ST472 สัมมนาเกีย่วกบัวิชาสถติิ และ รายวิชา ST473 โครงงานสถติ ิ 

B.Sc.Stat_59_5.1_6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.

2558 

B.Sc.Stat_59_5.1_7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลัก 

สตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 

B.Sc.Stat_59_5.1_8 รายชือ่อาจารยและโครงการที่เขารวม 

B.Sc.Stat_59_5.1_9 คําสัง่แตงตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติ ิ

B.Sc.Stat_59_5.1_10 คําอธิบายรายวิชา ST112 ST213 ST242 

B.Sc.Stat_59_5.1_11 การกําหนดการกระจายมาตรฐานการเรียนรูของหลกัสตูรสูรายวิชา 
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การบริหารหลักสูตร 

1. ปญหาในการบริหารหลกัสูตร 

หลักสตูรวิทยาศาตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ มีอาจารยประจําหลักสตูรที่มคีุณวุฒติรงสาขา 4 คนอีก 1 คน 

มีคุณวุฒิทางคณิตศาสตรประยุกต และ 2 ใน 4 คน น้ีจะเกษยีณอายุในป พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 ทําใหสาขาสถติิ

ตองรับอาจารยที่มคีุณวุฒติรงสาขาใหทันป พ.ศ. 2562 จํานวน 2 อัตรา และหลักสตูรฉบบัปรับปรุง ที่จะเร่ิมใชป

การศึกษา 2560 จะมีปญหาเร่ืองการเปดวิชาเลือกทีต่องใชผูเชีย่วชาญเฉพาะสาขาเชนสาขาประกันชีวติ การเงิน ซ่ึง

สาขาวชิาสถติิไมมีอาจารยที่จบสาขาดังกลาว 

 2. ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตามวตัถุประสงคของหลักสูตร 

จากปญหาการเปดรับสมัครอาจารยใหม 1–2  อัตรา เพ่ือรองรับอาจารยที่จะเกษยีณอายุราชการ และ

รองรับอาจารยประจําหลักสตูรที่จะลาไปพัฒนาวิชาการ ขณะน้ียังไมไดอาจารยใหม แตในปจจุบันยังไมมีผลกระทบตอ

สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของหลักสตูรเนื่องจากอาจารยทีมี่อยูยังสามารถรับภาระงานขสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

และทําใหนิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาไดภายใน 4 ป 

3. แนวทางการปองกนัและแกไขปญหาในอนาคต 

หลักสตูรปองกันการขาดอาจารยประจําหลักสตูรโดยประชาสัมพันธการรับสมัครอาจารยใหมไปยัง

หนวยงานตาง ๆ และใหนักเรียนทุนที่ศกึษาตางประเทศเรียนทางดานสถติิประยุกต 2 คน ซ่ึงคาดวาจะกลับมาภายใน

ป 2562  
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การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบงช้ีที่ 5.2) 

- การกําหนดผูสอน 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิมีกระบวนการการกําหนดผูสอนแตละรายวิชา โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหนิสติไดรับความรู ประสบการณ และการพัฒนาความสามารถจากผูสอนที่มีความรู ความสามารถ และความ

เชี่ยวชาญในวิชาทีส่อนอยางแทจริง 

ระบบและกลไกการ

กําหนดผูสอน 
      หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติิ มีการวางระบบและกลไกในการกําหนด

ผูสอน ดังนี ้

  1. กอนเปดภาคการศึกษา ฝายจัดตารางสอนของหลักสตูร  ทําการสํารวจความตองการใน

การสอนรายวิชาตาง ๆ ของอาจารยสาขาวิชาสถติิ ในปการศึกษา 2559  

  2. สําหรับรายวชิาที่ไมไดอยูในความรับผดิชอบของภาควชิาคณิตศาสตร  ฝายจัดตารางสอน

ของหลักสตูร  ประสานงานสงแผนการเรียนใหผูรับผดิชอบหนวยงานตาง ๆ เชน รายวิชา

ศึกษาทั่วไปอยูในความรับผดิชอบของสํานักนวตักรรมการเรียนรู  รายวิชาบังคบัอ่ืน ๆ ที่อยูใน

ความรับผดิชอบของภาควิชาตาง ๆ เพ่ือใหหนวยงานนั้น ๆ กําหนดผูสอน กํากับ ตดิตาม และ

ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู 

  3. สําหรับรายวชิาบงัคบั รายวิชาเลอืกทางสถติิ  คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร  พิจารณา

กําหนดอาจารยผูสอนใหเหมาะสมกบัรายวชิา โดยพิจารณาจากความรู ความเชีย่วชาญ 

ประสบการณ และความตองการในการสอน รวมทั้งภาระงานสอนของอาจารยประจํา

หลักสตูรแตละทาน 

  4. ในรายวิชาเอกเลือกที่จําเปนตองประยุกตงานจริงหรือรายวิชาที่ตองการความเชีย่วชาญ

พิเศษหรือไมมีอาจารยประจําที่จบศาสตรน้ัน ๆ เชน เศรษฐศาสตร การเงิน คอมพิวเตอร

ประยุกตทางธุรกิจ  หลกัสตูร  ทําการเชญิอาจารยพิเศษทีม่ปีระสบการณในศาสตรน้ัน ๆ มา

สอนเพ่ือใหนิสิตมีมมุมองการประยุกตกับการทํางานจริง  

  5. เม่ือสิน้สดุภาคการศึกษา อาจารยทุกทานไดรับการประเมินการสอนจากนิสติในรายวิชาที่

รับผดิชอบ (ปค.003) คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  นําผลการประเมิน รวมทั้งขอรองเรียน

ของนิสติมาพิจารณาเพื่อกําหนดอาจารยผูสอนในปการศกึษาถดัไป  ในกรณีทีผ่ลการประเมิน

การสอนจากนิสตินอยกวา 3.51 หลักสตูร  จะเรียกนิสติมาพูดคยุหาสาเหต ุและนําผลการ

พูดคยุแจงอาจารยผูสอนใหปรับปรุงการสอน  

  6. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  ทําการประเมินกระบวนการการกําหนดผูสอนวาเปนไป

ตามเปาหมายทีก่ําหนดหรือไม และเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการใหดยีิ่งขึ้น  

การดําเนินการการ

กําหนดผูสอน 
      หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติิ มีการดําเนินการการกําหนดผูสอน ดงัน้ี 

  1. กอนเปดภาคการศึกษา 2559 ฝายจัดตารางสอนของหลักสตูร  ทําการสํารวจความ

ตองการในการสอนรายวชิาตาง ๆ ของอาจารยสาขาวิชาสถติ ิในปการศกึษา 2559 

(B.Sc.Stat_59_5.2_1)  
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  2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  กําหนดอาจารยผูสอนใหเหมาะสมกบัรายวชิาทางสถิต ิ

โดยพิจารณาจากความรู ความเชีย่วชาญ ประสบการณ และความตองการในการสอน รวมทั้ง

ภาระงานสอนของอาจารยประจําหลักสตูรแตละทาน  (B.Sc.Stat_59_5.2_1) 

  3. หลักสตูร  เชิญอาจารยพิเศษที่มปีระสบการณมาสอนในรายวิชาเฉพาะดานเลอืกไดแก 

วิชาคณิตศาสตรประกันชีวิตเบือ้งตน (ST261) วิชาการเงินเชิงคณิตศาสตร (ST364) วิชาการ

โปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ (ST455) เพ่ือใหนิสติมมุีมมองการประยุกตกบัการทํางานจริง 

(B.Sc.Stat_59_5.2_2) 

  4. เม่ือสิน้สดุภาคการศึกษา อาจารยทุกทานไดรับการประเมินการสอนจากนิสติในรายวิชาที่

รับผดิชอบ (ปค.003)  ผลการประเมินพบวา อาจารยทุกทานไดรับผลการประเมินการสอน

จากนิสิตอยูในระดบัมากขึ้นไป  โดยที่ภาคการศึกษาที ่1/2559 คะแนนการประเมินอยูตัง้แต 

4.10 ถงึ 5.00 และตัง้แต 3.67 ถงึ 4.68 สําหรับภาคการศึกษาที ่2/2559 

(B.Sc.Math_59_5.3_3 และ B.Sc.Math_59_5.3_4) และไมมีขอรองเรียนจากนิสติ  

การประเมิน และ

การปรับปรุง

กระบวนการการ

กําหนดผูสอน 

      ในการประเมินกระบวนการการกําหนดผูสอนของปการศึกษา 2559 หลักสตูร  ได

กําหนดเปาหมาย ไวดงัน้ี  

  1. หลักสตูร  สามารถกําหนดอาจารยผูสอนใหเหมาะสมกบัรายวิชาทางสถติ ิตรงตามความ

เชีย่วชาญ และความตองการของอาจารย 

  2. นิสติมีความพึงพอใจตอการสอนของอาจารยในระดับมากขึ้นไป (คะแนน 3.51 ขึ้นไป) ทกุ

รายวิชา 

      คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประชุมเพ่ือทําการประเมิน และหาแนวทางในการ

ปรับปรุงกระบวนการ  พบวา จากการทําการสํารวจความตองการในการสอนรายวชิาตาง ๆ 

ของอาจารยสาขาวิชาสถิต ิในปการศึกษา 2559  ทําใหหลักสตูรสามารถกําหนดรายวชิาใหกับ

อาจารยไดตรงกับความเชีย่วชาญ และความตองการของอาจารย  และทุกรายวิชามีผลการ

ประเมินการสอนของอาจารยอยูในระดับมากขึ้นไป (คะแนน 3.51 ขึ้นไป) 

      จะเห็นวาผลการประเมินบรรลเุปาหมายทัง้ 2 ขอ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เห็น

ควรใหคงใชกระบวนการการกําหนดอาจารยผูสอนแบบเดมิในปการศึกษา 2560  
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แผนผังที่ 9 ระบบการกําหนดผูสอน การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผูรับผิดชอบ 

 

- ภาคการศึกษาท่ี 3 ป

การศึกษา 2558/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

- ภาคการศึกษาท่ี 3 ป

การศึกษา 2558/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

- ตลอดปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

- กอนเปดภาคการศึกษา 

60 วัน/ อาจารยผูสอน 

 

- กอนเปดภาคการศึกษา 

30 วัน/ อาจารยผูสอน 

 

- ระหวางเปดภาค

การศึกษา/ อาจารยผูสอน 

 

- ภายใน 30 วันหลังส้ินสุด

ภาคการศึกษา/ อาจารย

ผูสอน 

- ภายใน 60 วันหลังส้ินสุด

ปการศึกษา/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 
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- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิมีกระบวนการการกํากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดทํา

แผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือใหไดแผนการเรียนรูทีม่ีเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัด

และการประเมินผลที่ทันสมัย ตรงกับมาตรฐานการเรียนรูทีก่ําหนดไวใน มคอ.2 และสอดคลองกบัการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 และความกาวหนาในศาสตรสาขาวชิาสถติ ิ   

ระบบและกลไกการ

กํากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการจัด 

ทําแผนการเรียนรู 

(มคอ.3 และ มคอ.

4) 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติิ มีการวางระบบและกลไกในการกํากบั 

ตดิตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี ้

   1. กอนเปดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูร รวมกับภาควิชาคณิตศาสตรแจง

กําหนดการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ.4 ใหอาจารยผูสอนทราบ และมอบหมายใหภาควชิาเปนผู

กํากับและตดิตามการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ.4 ของหลกัสตูรใหครบถวนทุกรายวชิา 

   2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มอบหมายใหอาจารยผูสอนจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ.4 

ตามรายวิชาทีมี่การเปดสอน โดยใหนําผลการประเมินใน มคอ. 5 และ มคอ.6   ของรายวิชา

น้ัน ๆ ในปการศึกษาที่ผานมา รวมทัง้การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และความกาวหนาในศาสตร

สาขาวชิาสถติ ิมาพิจารณาเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผล 

   3. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร พิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4  ในดานสาระของรายวิชา 

วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลใหสอดคลองตามมาตรฐานการเรียนรูที่ระบุใน 

มคอ.2 การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และความกาวหนาในศาสตรสาขาวชิาสถติ ิ

   4. อาจารยผูสอนนํา มคอ.3 และ มคอ.4 เผยแพรบนเว็บไซตกอนเปดภาคการศึกษา 30 วัน 

โดยมีภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลยักํากับดแูล 

   5. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  ตดิตามผล ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน ของทุก

รายวิชาในหลักสตูรวาเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรูที่ระบุไวใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 

หรือไม โดยผานผลการประเมินผลการสอนของอาจารยแตละรายวิชา ซึ่งสอบถามเก่ียวกบั

ทักษะการสอน เน้ือหารายวิชา และการใหคําปรึกษา รวมทั้งผลการประเมินตนเองของนิสติ 

   6. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  ทําการประเมินกระบวนการการกํากับ ตดิตาม และ

ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) วาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

หรือไม และเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการใหดยีิง่ขึ้น 

การดําเนินงานการ

กํากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการ

จัดทําแผนการ

เรียนรู (มคอ.3 

และ มคอ.4) 

      ในปการศึกษา 2559 หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิมกีารการดําเนินงาน

การกํากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี ้

     1. กอนเปดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  รวมกับภาควิชาคณิตศาสตรแจง

กําหนดการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ใหอาจารยผูสอนทราบ และมอบหมายใหภาควชิา  เปน

ผูกํากับและตดิตามการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ของหลักสตูรใหครบถวนทุกรายวิชา (การ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คร้ังที่  9/2559 และ คร้ังที ่14/2559) 

   2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มอบหมายใหอาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 
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ตามรายวิชาทีมี่การเปดสอน  โดยใหนําผลการประเมินใน มคอ.5 และ มคอ.6 ของรายวิชา 

น้ัน ๆ ในปการศึกษาที่ผานมา รวมทัง้การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และความกาวหนาในศาสตร

สาขาวชิาสถติ ิมาพิจารณาเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผล  

   3. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  พิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4  ในดานสาระของรายวิชา 

วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลใหสอดคลองตามมาตรฐานการเรียนรูที่ระบุใน 

มคอ.2 การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และความกาวหนาในศาสตรสาขาวชิาสถติ ิ 

   4. อาจารยผูสอนนํา มคอ.3 และ มคอ.4 เผยแพรบนเว็บไซต โดยในภาคการศึกษา 1/2559  

มี มคอ.3 ตามจํานวนรายวิชาที่นิสติหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถติิ ไดเรียน 

จํานวน 26 รายวิชา มคอ.4 จํานวน 1 รายวิชา และ ในภาคการศึกษา 2/2559  มี มคอ.3 

จํานวน 24 รายวิชา  มคอ.3 และ มคอ.4 ของทุกรายวิชาไดรับการเผยแพรบนเวบ็ไซตกอนเปด

ภาคการศึกษา 30 วัน (B.Sc.Stat_59_5.2_5) 

   5. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  ตดิตามผล ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน ของทุก

รายวิชาในหลักสตูรวาเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรูที่ระบุไวใน มคอ.3 และ มคอ.4  

     ผลการพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4 (การดําเนินงานขอ 3.) และ การตดิตามผล 

ตรวจสอบ  (การดําเนินงานขอ 5.) แสดงดงัตาราง 

รายวิชา 

ความสอดคลองของ มคอ.3 และ มคอ.4 กับ

มาตรฐานการเรียนรูที่ระบุใน มคอ.2 
การจัดการเรียนการสอน 

ของทุกรายวิชาในหลักสูตร

เปนไปตามแผนการจัดการ

เรียนรูที่ระบุไวใน มคอ.3 

และ มคอ.4 
สาระของ

รายวิชา 

เกณฑการ

ประเมินผล 

วิธีการ

ประเมินผล 

เทอม 1/2559  

ST242     

ST261     

ST322     

ST342     

ST343     

ST348     

ST364     

ST451     

ST452     

ST473     

ST481     

เทอม 2/2559  

ST241     
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ST245     

ST321     

ST341     

ST345     

ST347     

ST455     

ST471     

ST472     

ST473     

  

การประเมิน และ

การปรับปรุง

กระบวนการการ

กํากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการ

จัดทําแผนการ

เรียนรู (มคอ.3 

และ มคอ.4) 

      ในการประเมินกระบวนการการกํากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู 

(มคอ.3 และ มคอ.4) ของปการศกึษา 2559 หลกัสตูร  ไดกําหนดเปาหมาย ไวดังน้ี 

  1. มคอ.3 และ มคอ.4 ของทุกรายวิชาไดรับการเผยแพรบนเว็บไซตกอนการเปดภาค

การศึกษา 30 วัน   

  2. สาระของรายวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลที่ระบุไวใน มคอ.3 และ 

มคอ.4 ตองสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูซ่ึงระบุไวใน มคอ.2 

  3. การจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลของทุกรายวิชาในหลกัสตูรตองเปนไปตามที่

ระบุไวใน มคอ.3 และ มคอ.4 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือทําการประเมิน และหาแนวทางในการ

ปรับปรุงกระบวนการฯ พบวา ผลการประเมินบรรลุเปาหมายทั้ง 3 ขอ คณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรเห็นควรใหคงใชกระบวนการการกําหนดอาจารยผูสอนแบบเดิมในปการศกึษา 2560  

 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวจิยั การบรกิารวิชาการทางสังคม การ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การประเมิน

กระบวนการการ

จัดการเรียนการ

สอนฯ ในป

การศึกษา 2558 

   สิ้นปการศกึษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมกีารประชุมรวมกันเพ่ือทําการ

วิเคราะหและประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณา

การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการ

ประเมินพบวา ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรมกีารจัดการบรูณาการฯ ครบทุกดาน มีการ

กําหนดวัตถปุระสงคของการบูรณาการทีช่ดัเจน แตไมมีการกําหนดตัวชี้วดัความสําเร็จของ

การบูรณาการ ทําใหหลักสูตรไมสามารถประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการได 

การปรับปรุง

กระบวนการการ

จัดการเรียนการ

สอนฯ สําหรับป

การศึกษา 2559 

       จากผลการประเมินขางตน ในปการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรทําการ

ปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 

การบริการวิชาการทางสังคม การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม โดยใหมีการกําหนด

วัตถุประสงค และตัวชี้วดัในการวัดความสําเร็จของการบูรณาการอยางชดัเจน 
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ระบบและกลไกการ

จัดการเรียนการ

สอนฯ ในป

การศึกษา 2559 

       หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิต ิมีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการ

สอนที่มกีารบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสงัคม การทํานบุํารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม  ดงัน้ี 

   1. หลักสูตรกําหนดวาตองมีการบูรณาการในแตละปใหไดอยางนอย 1 รายวชิา  

   2. กอนเปดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรรวมกันพิจารณาวารายวิชาใดใน

หลักสตูรสามารถบูรณาการเขากับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม  

   3. คณะกรรมการบริหารบริหารหลักสตูรรวมกันกําหนดวัตถุประสงค และตัวชี้วัดในการวัด

ความสําเร็จของการบูรณาการ  

   4. อาจารยผูรับผดิชอบแตละรายวิชาหรือรับผดิชอบกิจกรรมดําเนินการตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

   5. สิ้นปการศึกษา คณะกรรมบริหารหลักสตูรประชุมเพ่ือประเมินผลสําเร็จที่ไดจากการบูร

ณาการวิชาการ รวมทั้งปญหาทีเ่กิดขึ้น เพ่ือนําไปปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการ

สอนที่มกีารบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสงัคม การทํานบุํารุงศลิปะและ

วัฒนธรรมในปการศึกษาตอไป 

การดําเนินงานการ

จัดการเรียนการ

สอนฯ ในป

การศึกษา 2559 

         ในปการศกึษา 2559 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติ ิมีการดําเนินงานใน

การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ

ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม  ดังน้ี 

   1. กอนเปดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณา

รายวิชาในหลักสตูรที่สามารถบูรณาการเขากับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ

ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร คร้ังที ่9/2559) ผล

การประชุมมีดงัน้ี 

    (1) รายวิชาการวิเคราะหการถดถอย (ST341) บูรณาการกับการวิจัย 

    (2) รายวิชาวิธีการทางสถิต ิ1 (ST241) บูรณาการกับการบริการวิชาการกับสังคม 

    (3) รายวิชาแคลคลูสั 2 (MA116) บูรณาการกับการการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

   2. การกําหนดวัตถปุระสงค ตัวชี้วดัในการวัดความสําเร็จของการบูรณาการ เปาหมาย และ

การดําเนินงาน แสดงดังตาราง 
รายวิชากับ

การบูรณาการ 

วัตถุประสงค

ของการบูรณา

การ 

ตัวช้ีวัดในการวัด

ความสําเร็จของ

การบูรณาการ 

เปาหมาย การดําเนินงาน 

1. รายวิชาการ

วิเคราะหการ

ถดถอย (ST341) 

บูรณาการกับการ

วิจัย 

เพ่ือใหนิสิตได

แนวคิดในการนํา

ความรูท่ีเรียนไป

ตอยอดเชื่อมโยง

กับรายวิชาท่ีสูงข้ึน 

นิสิตในชั้นเรียนมี

ความรูความเขาใจใน

แนวคิดเก่ียวกับการ

นําสมการถดถอยเชิง

เสนไปเปนสวนหนึ่ง

ของการวิเคราะห

ปจจัย 

รอยละ 65 ของ

นิสิตในชั้นเรียนมี

ความรูความเขาใจ

ในแนวคิดเก่ียวกับ

การนําสมการ

ถดถอยเชิงเสนไป

เปนสวนหนึ่งของ

อาจารยผูสอนนําผลงานวิจัยเร่ือง

“ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจ

เลือกท่ีทํางานของนิสิต/นักศึกษา 

สาขาวิชาสถิติ ช้ันปท่ี 4” ไป

ประกอบการสอนในวิชาการวิเคราะห

การถดถอย (ST341) จากการสอน

พบวานิสิตมากกวารอยละ 65 ความรู
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การวิเคราะห

ปจจัย 

ความเขาใจในแนวคิดเก่ียวกับการนํา

สมการถดถอยเชิงเสนไปเปนสวนหนึ่ง

ของการวิเคราะหปจจัย 

2. รายวิชาวิธีการ

ทางสถิติ 1 

(ST241) บูรณา

การกับการ

บริการวิชาการ

กับสังคม  

เพ่ือใหผูเขารวม

กิจกรรมไดลงมือ

ปฏิบัติและทํา

กิจกรรมท่ีเชื่อม 

โยงถึงทฤษฎีของ

ความนาจะเปน 

จํานวนผูเขารวม

กิจกรรมท่ีมีความรู

ความเขาใจในแนวคิด

เก่ียวกับทฤษฎีของ

ความนาจะเปน 

รอยละ 60 ของ

จํานวนผูเขารวม

กิจกรรมท่ีมีความรู

ความเขาใจใน

แนวคิดเก่ียวกับ

ทฤษฎีของความ

นาจะเปน 

นิสิตไดรับมอบหมายใหเปน

ผูดําเนินการในกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ

เกมประตูดวงในโครงการเปดโลก

วิทยาศาสตรสูการพัฒนาชุมชนจังหวัด

สระแกวอยางยั่งยืน คร้ังท่ี 3 จากการ

ทํากิจกรรมพบวา ผูเขารวมกิจกรรม

มากกวารอยละ 60 มีความรูความ

เขาใจในแนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีของ

ความนาจะเปน  

3. รายวิชา

แคลคูลัส 2 

(MA116)  บูรณา

การกับการทํานุ

บํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  

เพ่ือใหนิสิตไดมี

มโนทัศนในการ

เชื่อมโยงความรู

คณิตศาสตรกับ

ศิลปะหรือ

วัฒนธรรมของ

ชาติและสากล 

รายงานหรือการ

นําเสนอผลงานการ

วิเคราะหงานศิลปะ

ไทยท่ีใชความรูใน

รายวิชา 

รายงานหรือการ

นําเสนอผลงาน

การวิเคราะหงาน

ศิลปะไทยท่ีใช

ความรูในรายวิชา

ไดถูกตองทุก

ชิ้นงาน 

อาจารยผูสอนกําหนดใหนิสิตจัดบอรด

เร่ือง “มหัศจรรยลําดับฟโบนัชชีกับ

ความงามของศิลปะไทย” นําเสนอการ

ใชความรูเร่ืองลําดับฟโบนัชชีในการ

วิเคราะหงานศิลปะของไทย ซึ่งทุก

ชิ้นงานผานการพิจารณาความถูกตอง

จากอาจารยสาขาคณิตศาสตรแลว   

การประเมิน และ

ปรับปรุงกระบวน 

การการจัดเรียน

การสอนฯ  

       สิ้นปการศึกษา 2559 คณะกรรมบริหารหลักสตูรประชุมเพ่ือประเมินผลสําเร็จที่ไดจาก

การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทํานุ

บํารุงศลิปะและวัฒนธรรม รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือนําไปปรับปรุงกระบวนการฯ ในป

การศึกษาถดัไป  

       ผลการประเมิน พบวา ในปการศึกษา 2559 หลกัสตูรมีการจัดการเรียนการสอนใหมี

การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสงัคม การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม ได

ครบทัง้ 3 ดาน และบรรลุเปาหมายของการบูรณาการทั้ง 3 ดาน 

        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นควรใหคงกระบวนการจัดการเรียนสอนฯ ไวเชนเดมิ

ในปการศึกษา 2560 แตควรปรับปรุงโดยการเพ่ิมรายวิชาที่สามารถนํามาบูรณาการใหมากขึ้น 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

B.Sc.Stat_59_5.2_1 การกําหนดอาจารยผูสอนใหกับแตละรายวิชา 

B.Sc.Stat_59_5.2_2 บันทึกขอความ เร่ืองขออนุมตัิเชิญอาจารยพิเศษ 

B.Sc.Stat_59_5.2_3 ผลการประเมินอาจารยเปนรายวิชา ปค. 003 ภาคการศึกษา 1/2559  

B.Sc.Stat_59_5.2_4 ผลการประเมินอาจารยเปนรายวิชา ปค. 003 ภาคการศึกษา 2/2559 

B.Sc.Stat_59_5.2_5 การเผยแพร มคอ.3 – 6 บนเว็บไซต 

  



 หนา 85 

การประเมินผูเรียน (ตัวบงช้ีที่ 5.3) 

         หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ มีกระบวนการการประเมินผูเรียน มีวัตถปุระสงคเพ่ือการปรับปรุง

การเรียนการสอน การพัฒนาการเรียนรูของนิสติ  และเพ่ือใหนิสติมผีลการเรียนรูตามทีห่ลักสตูรคาดหวัง  ดัง

รายละเอียดตอไปน้ี  

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ระบบและกลไก

การประเมินผล

การเรียนรูฯ  

      หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติิ มีการวางระบบและกลไกในการประเมินผล

การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดงัน้ี 

   1. หลักสูตรมีการกําหนดแผนการเรียนรูลงในรายละเอียดหลักสตูร (มคอ.2) โดยใหมีการ

กําหนดการกระจายมาตรฐานการเรียนรูของหลักสตูรสูรายวชิา (Curruculum mapping) ที่

ชดัเจนในการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ5 

ดาน 

   2. กอนเปดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรควบคมุดูแลใหอาจารยผูสอนแต

ละรายวิชาจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4  โดยใหระบุการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการ

เรียนการสอนใหเกิดผลการเรียนรูในคาบเรียน และบอกวิธีการวัดผลของการเรียนรูทัง้ 5 ดาน

อยางชดัเจน โดยการกําหนดนํ้าหนักแตละองคประกอบตองสอดคลองกับจุดเนนของแตละ

รายวิชา การใชวิธีการประเมินตองมีความหลากหลายขึ้นอยูกับธรรมชาตขิองแตละรายวิชา 

และเพ่ือใหตรงกับผลการเรียนรูและวัตถปุระสงคของหลักสตูร ใน มคอ. 2 เชน มขีอสอบที่

เปนปรนัยและอตันยั มีการสังเกตพฤติกรรมนิสติ การสอบทกัษะในหองปฏบิตัิการ

คอมพิวเตอร การนําเสนอหนาชั้นเรียน และการใหคะแนนการทํางานกลุม รวมทั้งการนํา

แผนการปรับปรุงรายวิชาที่ระบุไวใน มคอ.5 (ของปการศึกษากอนหนา) มาพิจารณาดวย 

   3. อาจารยผูสอนนํา มคอ.3 และ มคอ.4 เผยแพรบนเว็บไซต ใหนิสติทกุคนรับทราบเกณฑ

การประเมินและมีสวนรวมในการประเมินกอนเปดภาคการศึกษา 30 วัน 

   4. ในระหวางการเรียนการสอนแตละรายวิชาอาจารยผูสอนมีการประเมินผลการเรียนรู

ตามที่ตกลงกบันิสติและปรากฎใน มคอ.3 และ มคอ.4 

   5. มีการประชุมทวนสอบผลการเรียน กอนแจงเกรดใหนิสติรับทราบ 

   6. สิ้นภาคการศึกษา อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 และนํา

เผยแพรบนเว็บไซตภายใน 30 วัน หลังปดภาคการศกึษา 

   7. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมเพ่ือพิจารณารายงานผลการเรียนรูในมคอ.5 และ 

มคอ.6  และตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนสิติ เพ่ือทําการปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลการเรียนรู  และหากพบวามี

รายวิชาใดมีความผดิปกติ คณะกรรมการบริหารหลักสตูรจะทําการพูดคยุ สอบถามถึงสาเหตุ 

และรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกปญหา 

   8. หลักสูตรจัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร (มคอ.7) ใหแลวเสร็จภายใน 
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60 วัน หลังปดภาคการศึกษาที่ 2   

   9. สิ้นปการศึกษา คณะกรรมบริหารหลักสตูรประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการการ

ประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาตเิพ่ือนําไปปรับปรุง

กระบวนการฯ ใหดียิ่งขึ้น 

การดําเนินการการ

ประเมินผลการ

เรียนรูฯ ในป

การศึกษา 2559 

      ในปการศึกษา 2559 หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิมกีารดําเนินงานใน

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ ตามระบบและ

กลไกขางตน ดังน้ี 

    1. กอนเปดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรรวมกับภาควิชาคณิตศาสตรแจง

กําหนดการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ใหอาจารยผูสอนทราบ และมอบหมายใหภาควชิาเปนผู

กํากับและตดิตามการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ของหลักสตูรใหครบถวนทุกรายวชิา (การ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คร้ังที่  9/2559 และ คร้ังที ่14/2559) 

   2. อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4  และ นําขึ้นเผยแพรบนเว็บไซต 

ใหนิสติทกุคนรับทราบเกณฑการประเมินและมีสวนรวมในการประเมิน กอนเปดภาคการ 

ศึกษา 30 วัน (B.Sc.Stat_59_5.3_1) 

   3. ในระหวางการเรียนการสอนแตละรายวิชาอาจารยผูสอนมีการประเมินผลการเรียนรู

ตามที่ตกลงกบันิสติและปรากฎใน มคอ.3 และ มคอ.4 

   4. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการประชุมทวนสอบผลการเรียนของนิสติแตละรายวิชา

หลงัสอบปลายภาคโดยพิจารณาตาม มคอ.3 และการกระจายเกรด (การประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร คร้ังที ่ 1/2560 และ คร้ังที ่6/2560) จากนั้นสงผลการประชุม

การทวนสอบและผลการตัดเกรดที่ไมเปนทางการเสนอเขาทีป่ระชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ถาทีป่ระชุมฯ อนุมัต ิผูสอนจะบันทึกเกรดและประกาศเกรดบนเว็บไซตของมหาวิทยาลยั นิสติ 

ผูปกครอง และอาจารยที่ปรึกษาจะทราบผลการเรียนพรอมกันบนเว็บไซต นิสติและอาจารยที่

ปรึกษาจะนําผลการเรียนไปวางแผนการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป    

   5. อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจัดทํารายงานผลการเรียนรูใน มคอ.5 และ มคอ.6 และนํา

เผยแพรบนเว็บไซตภายใน 30 วัน หลังปดภาคการศกึษา (B.Sc.Stat_59_5.3_1) 

   6. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการประชุมเพ่ือพิจารณารายงานผลการเรียนรูใน มคอ.5 

และ มคอ.6  และตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสติ การประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร คร้ังที ่ 1/2560 และ คร้ังที่ 6/2560)  
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แผนผังที่ 10 ระบบประเมินผลการเรียนรูของนิสิต 
ระบบ กลไก 

ระยะเวลา/ ผูรับผิดชอบ 

 

- กอนเปดภาคการศึกษา/ อาจารย

ผูสอน 

 

 

- กอนเปดภาคการศึกษา 30 วัน/ 

อาจารยผูสอน 

- กอนเปดภาคการศึกษา 30 วัน/ 

อาจารยผูสอน 

- กอนเปดภาคการศึกษา 30 วัน/ 

อาจารยผูสอน 

- สัปดาหแรกของการเปดภาค

การศึกษา/ อาจารยผูสอน 

- ระหวางเปดภาคการศึกษา/ อาจารย

ผูสอน 

- ปลายภาคการศึกษา/ อาจารยผูสอน 

- ตลอดภาคการศึกษา/ อาจารยผูสอน 

- หลังสอบวันสุดทาย 2 สัปดาห/  

อาจารยผูสอน 

- ภายใน 30 วันหลังปดภาคการศึกษา 

มคอ.5/มคอ.6 และภายใน 60 วันหลัง

ส้ินสุดปการศึกษา มคอ.7/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

- ปดภาคการศึกษาที่ 2/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 
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- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต 

    ในปการศึกษา 2559 หลักสตูรไดทําการปรับปรุงกระบวนการฯ ในขั้นตอนของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติ 

โดยเพ่ิมการทวนสอบผลการเรียนรูของนิสติในแตละรายวิชากอนสอบกลางภาค และกอนสอบปลายภาค (ซ่ึงไมมีในป

การศึกษา 2558) โดยใชการพูดคยุและสอบถามนิสติโดยตรง เพ่ือประเมินผลการเรียนรูของนิสติ ถาผลการเรียนรูของ

นิสติไมเปนไปตามเปาหมาย (คาดวาจะสอบไมผานในรายวชิานั้น ๆ)  หลกัสตูรจะพิจารณาหาแนวทางในการ

พัฒนาการเรียนรูของนิสติเพื่อใหไดผลการเรียนรูตามเปาหมาย  (สอบผานในรายวิชานั้น ๆ) 

การตรวจสอบการ

ประเมินผลการ

เรียนรูของนิสิตใน

ปการศึกษา 2559 

       ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิมกีารดําเนินงานการ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสติ ดังน้ี 

   1. หลักสูตรมกีารควบคุมใหอาจายผูสอนในแตละรายวิชากําหนดวิธีการประเมินที่สอดคลอง

กับวัตถปุระสงคและกิจกรรมการเรียนการสอน เกณฑการประเมินและการตดัเกรดตองชดัเจน

สอดคลองกบัเกณฑที่นิสติรับรูรวมกันตั้งแตเปดภาคการศึกษา และการวัดและประเมินผลตอง

โปรงใส ตรวจสอบได  

   2. หลักสูตรมกีารทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนิสติตามมาตรฐานผลการเรียนในระดับรายวิชา 

และระดับหลักสตูร เพ่ือยืนยันวาผูเรียนมีผลสมัฤทธ์ิการเรียนรูตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู

ที่กําหนดในรายวิชาและหลกัสตูร  มีรายละเอียด ดังน้ี  

     2.1 การทวนสอบผลสมัฤทธิฯ์ ระดับรายวิชา ไดแก  

       (1)  อาจารยผูสอนทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาที่ผูสอนรับผดิชอบตั้งแตการสังเกตการ

เขาเรียน การทําแบบฝกหดั การทําขอสอบ การชวยเหลือของอาจารยผูสอน และถาประเมิน

แลวคาดวานิสติไมสามารถสอบผานอาจารยจะแนะนําใหถอนรายวิชา 

       (2) อาจารยผูสอนใหนิสติประเมินผลการเรียนรู 5 ดานของตนเองในแตละรายวิชาโดยใช

แบบประเมินทีส่อดคลองกบัมาตรฐานการเรียนรูใน มคอ.2  ผลการประเมินอยูในระดับมากขึ้น

ไป (B.Sc.Stat_59_5.3_2)  

       (3)  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการทวนสอบผลการเรียนรูของนิสติในแตละรายวิชา

กอนสอบกลางภาค และกอนสอบปลายภาค  

        ภาคการศึกษาที ่1 ไมมีรายวิชาใดที่มีปญหา   

        ภาคการศึกษาที ่2 หลกัสตูรทําการทวนสอบผลการเรียนรูของนิสติในรายวชิาแคลคูลสั 

2 (MA116) ทั้งกอนสอบกลางภาคและปลายภาค โดยการสมัภาษณพูดคยุพบวาผลการเรียนรู

ของนิสิตบางคนไมเปนไปตามเปาหมาย นิสติคาดวาจะสอบไมผานในรายวิชาน้ี หลักสตูร

พิจารณาหาแนวทางแกไขโดยรวมมอืกับหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร 

และภาควิชา จัดใหม ีMath Clinic สอนเสริม กอนสอบกลางภาคในวันที่ 22, 28 กุมภาพันธ 

และ 1 มีนาคม 2560 และกอนสอบปลายภาคในวันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 ผลที่ไดคือ 

นิสติมีการพัฒนาทําใหผลการเรียนรูเปนไปตามเปาหมาย นิสติทุกคนสอบผานรายวิชาแคลคูลสั 

2 (MA116) 

      (4)  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการประชุมทวนสอบผลการเรียนของนสิติแตละ
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รายวิชาหลังสอบปลายภาคโดยพิจารณาตาม มคอ.3 และการกระจายเกรด การประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร คร้ังที ่ 1/2560 และ คร้ังที ่6/2560) จากน้ันสงผลการประชุม

การทวนสอบและผลการตดัเกรดที่ไมเปนทางการเสนอเขาทีป่ระชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ถาทีป่ระชุมฯ อนุมตั ิผูสอนจะบันทึกเกรดและประกาศเกรดบนเว็บไซตของมหาวิทยาลยั นิสติ 

ผูปกครอง และอาจารยทีป่รึกษาจะทราบผลการเรียนพรอมกันบนเว็บไซต นิสิตและอาจารยที่

ปรึกษาจะนําผลการเรียนไปวางแผนการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป  

      (5)  หลักสตูรมีการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรูทั้งสิ้น 21 รายวิชา จาก 51 

รายวิชาทีเ่ปดสอนในปการศึกษา 2559 คดิเปนรอยละ 41.18 

     2.2 การทวนสอบผลสมัฤทธิฯ์ ระดับหลกัสตูร ไดแก  

      (1)  การทวนสอบผลการเรียนรูของนสิติตามสมรรถนะและการเรียนรูในแตละชั้นปที่

หลักสตูรกําหนดไว นิสติสวนใหญมีผลการเรียนเปนไปตามทีห่ลักสตูรคาดหวังไว และจะสําเร็จ

การศึกษาตามแผน  ถามีนิสติบางคนมผีลการเรียนรูไมเปนไปตามทีค่าด อาจารยที่ปรึกษาจะ

ขอความรวมมืออาจารยผูสอนเพ่ือใหความดแูลอยางใกลชดิ 

      (2)  การทวนสอบทางดานผลการเรียนรูของนิสติกอนจบการศึกษาผานรายวิชาสัมมนา

และโครงงานที่นิสติตองรวบรวมองคความรูที่ศกึษามานําเสนอตอเพ่ือนรวมชั้น อาจารยประจํา

หลักสตูร และนําเสนอตอสาธารณชนผานโปสเตอรและการนําเสนอปากเปลาในงานนําเสนอ

โครงงานของนิสติปสดุทาย (B.Sc.Stat_59_5.3_3) ซ่ึงการดาํเนินงานแตละขั้นตอนเปนไปตาม

แผนงานที่วางไว และมีการประเมินผลงานครบ PDCA ตอเน่ืองมาทุกปการศึกษา 

      (3)  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรนําผลการประเมินการฝกงาน (B.Sc.Stat_59_5.3_4) 

ผลการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 5 ดานจากนิสติทีส่ําเร็จการศึกษาในป

การศึกษา 2559 (B.Sc.Stat_59_5.3_5) และจากผูใชบัณฑติ  (B.Sc.Stat_59_5.3_6) มา

พิจารณาการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู จากผลการประเมินการฝกงานของนิสิตชั้นปที ่3 

พบวานิสติสามารถนําความรูทางเทคโนโลยีไปใชงานได สําหรับผลการประเมินผูใชบัณฑติ

พบวาบัณฑติมีคุณธรรมจริยธรรม ดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ และดานความรู

ความสามารถทางวิชาการ อยูในระดับมาก (คะแนน 4.33, 4.11, 4.11, และ 4.00 ตามลําดับ) 

และดานทักษาะทางปญญาอยูในระดับปานกลาง (คะแนน 3.83)   

การประเมิน

กระบวนการการ

ตรวจสอบการ

ประเมินผลการ

เรียนรูของนิสิตใน

ปการศึกษา 2559 

      ในการประเมินกระบวนการการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนสิิตของป

การศึกษา 2559 หลกัสตูรไดกําหนดเปาหมายในดานตาง ๆ  ไวดังนี ้

 เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

การวัดและ

ประเมินผล 

นิสิตชั้นปสุดทายมีระดับความพึงพอใจ

ตอทั้ง 3 ขอตอไปน้ี ในระดับมากขึ้นไป 

(คะแนน 3.26 ขึ้นไป) 

(1) วิธีการประเมินผลสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและกิจกรรมการเรียนการ

 ระดับความพึงพอใจ 

(1) วิธีการประเมินผล

สอดคลองกับวัตถุ 

ประสงคและกิจ 

กรรมการเรียนการสอน 

มากท่ีสุด 

(คะแนน 4.29 จาก

คะแนนเต็ม 5) 
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สอน  

(2) การวัดและการประเมินผลเปนไป

ตามระเบียบและกฏเกณฑที่กําหนดไว

ลวงหนา  

(3) ระบบการวัดและประเมินผลโปรงใส 

ตรวจสอบไดตามเวลา 

 

(2) การวัดและการ

ประเมินผลเปนไปตาม

ระเบียบและกฏ 

เกณฑท่ีกําหนดไว

ลวงหนา 

มากท่ีสุด 

(คะแนน 4.29 จาก

คะแนนเต็ม 5) 

(3) ระบบการวัดและ

ประเมินผลโปรงใส 

ตรวจสอบไดตาม

เวลา 

มากท่ีสุด 

(คะแนน 4.27 จาก

คะแนนเต็ม 5) 

 
การทวน

สอบผล 

สัมฤทธิ์ฯ 

ระดับราย 

วิชา 

(1) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน 

มคอ.3 อยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

(2) นิสิตประเมินผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานฯ ทั้ง 5 ดาน ของ

ตนเองในแตละรายวิชา อยูในระดับมาก

ขึ้นไป (คะแนน 3.26 ขึ้นไป) 

(1) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน 

มคอ.3 ทั้งสิ้น 21 วิชาจาก  51  วิชา คิด

เปนรอยละ 41.18 ของรายวิชาที่เปดสอน

ในปการศึกษา 2559 

(2) จากผลการประเมินตนเองของนิสิต

เร่ืองการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานฯ ทั้ง 

5 ดาน พบวาทุกรายวิชามีระดับคะแนน 

อยูในระดับมากขึ้นไป ทั้ง 5 ดาน   

การทวน

สอบผล 

สัมฤทธิ์ฯ ระ 

ดับหลักสูตร 

(1) รอยละ 85 ของนิสิตชั้นปที ่1 – ชั้น

ปที่ 3 มีผลการเรียนรูเปนไปตาม

สมรรถนะและการเรียนรูในแตละช้ันป

ตามที่หลักสูตรกําหนด  

    รอยละ 95 ของนิสิตชั้นปที่ 4 สําเร็จ

การศึกษาตามแผน และตองมีผลการ

เรียนต้ังแต B ขึ้นไปในรายวิชาสัมมนา

และวิชาโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  

ชั้น

ปท่ี 

จํา
นว

นนิ
สิต

ทั้ง
หม

ด 

จํา
นว

นนิ
สิต

ที่ม
ีผล

กา
รเ

รีย
นรู

ตา
มค

าด
/

สํา
เร็

จก
าร

ศึก
ษา

ตม
แผ

น 

วิช
าโ

คร
งง

าน
 

วิช
าส

ัมม
นา

 
A B+ A B+ 

1 25 25 

(100%) 

- - - - 

2 16 14 

(87.5%) 

- - - - 

3 19 18 

(94.7%) 

- - - - 

4 18 18 

(100%) 

15 3 13 5 
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(2) นิสิตที่สําเร็จการศึกษาในป

การศึกษา 2559 ประเมินผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานฯ ทั้ง 5 ดาน ของ

ตนเอง อยูในระดับมากข้ึนไป (คะแนน 

3.26 ขึ้นไป) 

(3) ผูใชบัณฑิตระเมินผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานฯ ทั้ง 5 ดาน ของ

บัณฑิต อยูในระดบัมากขึ้นไป (คะแนน 

3.26 ขึ้นไป) 

 

(2) และ (3)  

การเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานฯ 

ระดับคะแนน 

(2
) นิ

สิต
ที่ส

ําเ
ร็จ

กา
รศ

ึกษ
าใ

นป


กา
รศึ

กษ
า 

25
59

 ป
ระ

เม
ิน

ตน
เอ

ง 

(3
) ผู

ใช
บัณ

ฑิต
ปร

ะเ
มิน

บัณ
ฑิต

 

ดานคุณธรรมจริยธรรม มากท่ีสุด 

(4.29) 

มากท่ีสุด 

(4.33) 

ดานความรู มาก 

(4.19) 

มาก 

(4.00) 

ดานทักษะทางปญญา มาก 

(4.19) 

มาก 

(3.83) 

ดานความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

มากท่ีสุด 

(4.29) 

มาก 

(4.11) 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มากท่ีสุด 

(4.29) 

มาก 

(4.11) 

  
 

 

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

การกํากับการ

ประเมินการจัดการ

เรียนการสอน และ

ประเมินหลักสูตร 

(มคอ.5 มคอ.6 

และ มคอ.7) 

        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการตดิตามการประเมินการเรียนการสอน มคอ.5 และ

รายงานประเมินหลักสตูร มคอ.7 ตามกรอบเวลา โดยการตดิตามในคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรและที่ประชุมภาควิชามีการกําหนดชวงเวลาในการสงการประเมินและจัดสงรายงาน

บนเวบไซตของคณะหรือมหาวิทยาลยั ทางหลกัสตูรมีการจัดทํา มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 

ตามมาตรฐาน TQF ดําเนินการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 

มคอ.6 และ มคอ.7) ดวยการพิจารณาความสอดคลองกันของ มคอ.1 ถึง มคอ.7 โดยกํากับให

ไปในทิศทางเดยีวกัน และนําผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน การพัฒนากิจกรรมของ

นิสติและการพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑติ (การ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คร้ังที่  8/2560) 
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การประเมินและปรับปรุงกระบวนการการประเมินผูเรียน 

        สิ้นปการศกึษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมเพ่ือทําการประเมินกระบวนการการประเมิน

ผูเรียน และหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการฯ ใหดยีิง่ขึ้น พบวา  

       1. การเพ่ิมการทวนสอบผลการเรียนรูของนิสติในแตละรายวิชากอนสอบกลางภาค และกอนสอบปลายภาค ทํา

ใหหลักสตูรสามารถหาแนวทางชวยเหลือนิสิตใหมีการพัฒนาการเรียนรูไดทันทวงท ีมีผลทําใหนิสติสอบผานรายวิชา

แคลคลูัส 2 (MA116) ทกุคน คณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิเคราะหแลวเห็นควรใหคงขั้นตอนการทวนสอบน้ีในป

การศึกษา 2560  

       2. วิธกีารประเมินผลการเรียนรูของนิสิตที่หลักสตูรดําเนินการอยูมีมาตรฐานทีด่ี เน่ืองจากผลการประเมินผลการ

เรียนรูฯ ของหลักสูตร สอดคลองกับผลการประเมินตนเองของนิสติในแตละรายวิชา รวมทั้งสอดคลองกบัการใหขอมูล

ยอนกลบัของผูสําเร็จการศึกษาและผูใชบัณฑติ ซึ่งผลการประเมินสะทอนใหเห็นวานิสติและบัณฑติของหลักสูตรมีผล

การเรียนรูเปนไปตามทีห่ลักสตูรระบุไวใน มคอ.2 และระดับความพึงพอใจตอการวัดและการประเมินผลของนิสติอยู

ในระดับมากทีสุ่ด คณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิเคราะหแลว เห็นควรใหคงใชกระบวนการประเมินผลการเรียนรูที่

ใชในปน้ีในปการศึกษา 2560 

       3. ถึงแมวาวิธีการประเมินผลการเรียนรูของนิสติที่หลกัสตูรดําเนินการอยูมีมาตรฐานทีด่ีอยูแลว แตเปนผลการ

ประเมินเชงิปริมาณอยางเดยีว คณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิเคราะหแลวเห็นวาควรมีการปรับปรุงการบวนการ

ประเมินผลการเรียนรูของนสิิตโดยมีการนําผลการประเมินเชิงคุณภาพเขามาพิจารณาดวย ซึ่งหลักสตูรจะพิจารณา

รายวิชา วิธีการ รูปแบบการประเมิน ในใชการประเมินเชิงคณุภาพในการประเมินผลการเรียนรูของนิสติกอนเปดภาค

การศึกษา 1/2560 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

B.Sc.Stat_59_5.3_1 การเผยแพร มคอ.3 – 6 บนเว็บไซต 

B.Sc.Stat_59_5.3_2 ผลการประเมินผลการเรียนรู 5 ดานของตนเอง 

B.Sc.Stat_59_5.3_3 ตัวอยางโปสเตอรในการงาน SCI FAIR 

B.Sc.Stat_59_5.3_4 ผลการประเมินการฝกงานของนสิติชั้นปที ่3 (นิสติรหสั 56)  

B.Sc.Stat_59_5.3_5 ผลการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 5 ดานจากนิสติที่จบการศึกษาในป

การศึกษา 2559  

B.Sc.Stat_59_5.3_6 ผลการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 5 ดานจากผูใชบัณฑติ (บัณฑติจบรุนป

การศึกษา 2558) 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ตัวบงชี้ที่ 5.4) 

 ผลการดําเนินงานของหลักสตูร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทีป่รากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ขอ 7 ที่หลักสูตรดําเนินงานไดในแตละป

การศึกษา 

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance 

Indicators) 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

รายการหลักฐาน 

1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย

รอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน

การดําเนินงานหลักสูตร  

อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 

มีสวนรวมในการประชุมจํานวน 12 ครั้งในป

การศึกษา 2559 เพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงาน 

B.Sc.Stat_59_5.4_1 

 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

ไดรับการรบัทราบจาก สกอ. เมื่อวันที่ 22 

กุมภาพันธ 2555  โดยมีรายละเอียดของ

หลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

B.Sc.Stat_59_5.4_2 

 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด

สอนใน แตละภาคการศึกษา ให

ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ 

มคอ.3  และ มคอ.4 ในภาคการศึกษาที่ 

1/2559 จํานวน 27 วิชา และ 24 วิชา ในภาค

การศึกษาที่ 2/2559 กอนการเปดสอนในแต

ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

 

B.Sc.Stat_59_5.4_3 

 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

ส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให

ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตร ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5  และ มคอ.6 

ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 จํานวน 27 วิชา 

และ 24 วิชา ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 

2559 ครบทุกรายวิชา 

 

B.Sc.Stat_59_5.4_4 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 

60 วัน หลังปการศึกษา 

หลักสูตร มีการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_5.4_5 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่

กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา

มี) อยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปดสอนในแตละป

หลักสูตร มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน  

มคอ.3 ทั้งส้ิน 21 วิชาจาก 51 วิชา คิดเปน

รอยละ 41.18 ของรายวิชาที่เปดสอนในป

การศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_5.4_6 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance 

Indicators) 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

รายการหลักฐาน 

การศึกษา 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือการประเมินผลการเรียนรู จาก

ผลการประเมินการดําเนินงานที่

รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

หลักสูตร มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ

ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว เชน 

การเพิ่มโจทยปญหา และ กรณีศึกษา 

B.Sc.Stat_59_5.4_5 

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับ

การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน

การจัดการเรียนการสอน 

ไมมีการรับอาจารยใหม 

 

-  

9 อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับ

การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนา

ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ

หนึ่งครั้ง 

B.Sc.Stat_59_5.4_7 

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน

การสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอย

กวารอยละ 50 ตอป 

บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนทุก

คนไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
B.Sc.Stat_59_5.4_8 

11 ระดบัความพึงพอใจของนิสิตป

สุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.50 

จากคะแนนเต็ม 5.00 

นิสิตปสุดทาย/บณัฑิตใหมมีระดับความพึง

พอใจตอคุณภาพหลักสูตรอยูในระดับมาก 

(คะแนน 4.12 จากคะแนนเต็ม 5) 

B.Sc.Stat_59_5.4_9 

12 ระดบัความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

ที่มีตอบณัฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ผูใชบัณฑิตมีระดบัความพึงพอใจตอบัณฑิต

ใหม อยูในระดับมาก  

(คะแนน 4.08 จากคะแนนเต็ม 5)  

B.Sc.Stat_59_5.4_10 

รวมตัวบงชี้ในปนี ้ 12 - 

จํานวนตัวบงชีในปนี้ที่ดําเนินการผาน 12 - 

รอยละของตัวบงช้ีทั้งหมดในปนี ้ 100 - 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว 

มีคาคะแนนเทากับ 5 คะแนน 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

B.Sc.Stat_59_5.4_1 การประชุมหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิ

B.Sc.Stat_59_5.4_2 เลมหลักสตูร (มคอ.2) ฉบับที ่สกอ. ประทับตรารับทราบ 

B.Sc.Stat_59_5.4_3 รายละเอียดของรายวิชาทีเ่ปดสอน ปการศึกษา 2559 (มคอ.3 และ มคอ.4)  

B.Sc.Stat_59_5.4_4 ผลการดําเนินงานของรายวิชาทีเ่ปดสอน ปการศกึษา 2559 (มคอ.5 และ มคอ.6) 

B.Sc.Stat_59_5.4_5 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร 

(มคอ.7) ปการศึกษา 2559  

B.Sc.Stat_59_5.4_6 ผลการประเมินผลการเรียนรู 5 ดานของตนเอง 

B.Sc.Stat_59_5.4_7 โครงการ/กิจกรรม พัฒนาทางวชิาการ และ/หรือ วชิาชพี ทีอ่าจารยประจําหลักสตูร

เขารวมในปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_5.4_8 โครงการ/กิจกรรม พัฒนาทางวชิาการ และ/หรือ วชิาชพี ทีบุ่คลากรสายสนับสนุน

เขารวมในปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_5.4_9 ผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตรสําหรับนิสติชั้นปสดุทาย 

B.Sc.Stat_59_5.4_10 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มตีอบัณฑติใหม 
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ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (ตัวบงช้ีที่ 6.1) 

- ระบบการดําเนินงานของภาควชิา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลกัสูตรเพ่ือใหมีส่ิงสนับสนุน

การเรียนรู 

ระบบการดําเนินงาน

ของภาควิชา/คณะ/

สถาบันโดยมีสวน

รวมของอาจารย

ประจําหลักสูตร

เพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู 

      หลักสตูรสถิตมิีระบบและกลไกเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยแตงตัง้อาจารยประจํา

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิเปนกรรมการฝายแผนและงบประมาณของ

ภาควิชาคณิตศาสตรเพ่ือใหมีสิง่สนบัสนุนการเรียนรูในหลักสตูรที่เพ่ิมเติมจากสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูที่ภาควิชาคณิตศาสตร  และคณะวิทยาศาสตร รวมทั้งมหาวิทยาลยัจัดให  

หลักสตูรไดวางระบบสิง่สนบัสนุนการเรียนรูเพ่ือใหนิสิตและอาจารยมีสิง่สนบัสนุนการเรียนรู

ที่เพียงพอและมคีวามพึงพอใจในการมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในระดับมากขึ้นไป  หลกัสตูรได

วางแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากงบประมาณเงินรายไดที่ไดรับจัดสรรและเสนอขอ

จากงบประมาณแผนดินดงัน้ี 

   1. กําหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางดานวัสดแุละครุภัณฑของหองเรียนแลหองปฏิบตัิการ

ทางสถติิเพ่ือใหมีความเพยีงพอตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสตูรสถติแิละบริการ

หลักสตูรอื่น 

   2. อาจารยประจําหลักสตูรและเจาหนาทีข่องภาควิชาคณิตศาสตรสํารวจความพรอมของ

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน กอนเปดภาคเรียน ปการศึกษาละ 2 คร้ัง 

   3. ประเมินความตองการของนิสติดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางดานวัสดแุละครุภัณฑตอ

การจัดการเรียนการสอน 

   4. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรวางแผนการจัดทํางบประมาณเงินรายไดจากยอดเงินที่

ไดรับจัดสรรสําหรับการตั้งคําขอซื้อครุภัณฑและทุนการศึกษา และจัดทําคําของบประมาณ

เงินแผนดินรวมกบัภาควิชาในการเสนอขอซื้อครุภัณฑในสวนที่หลกัสตูรรับผดิชอบแลวสงไป

ยังคณะและมหาวิทยาลยั 

   5. จัดการเรียนการสอนโดยใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทีมี่อยู 

   6. นิสติประเมินความพึงพอใจตอสิง่สนับสนุนการเรียนรูโดยใชแบบประเมิน ปค. 004 

ปลายภาคเรียน  ปการศึกษาละ 2 คร้ัง  

   7. ปลายปการศึกษา นิสติประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในภาพรวมของ

คณะและมหาวิทยาลยัโดยใชแบบประเมินของคณะ เพ่ือนําผลไปปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูตลอดปการศกึษา 

   8. ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากผลการประเมินกระบวนการและการตรวจสอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
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แผนผังที่ 11 ระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผูรับผิดชอบ 

 

- กอนเปดภาคเรียน/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- กอนเปดภาคเรียน/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- กอนเปดภาคเรียน/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

 

 

- ระหวางเปดภาคเรียน/ 

อาจารยผูสอน 

 

- ส้ินสุดภาคเรียน/อาจารย

ประจําหลักสูตร 

 

- ตลอดปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- ปดภาคเรียนท่ี 2/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 
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การดําเนินงาน       หลักสตูรสถติิมีหองเรียนในความรับผดิชอบของหลกัสตูร จํานวน 1 หอง ความจุ 70 ที่น่ัง  

มีหองปฏิบตัิการ 1 หอง ความจุคอมพิวเตอร 50 เคร่ือง โดยนิสติสามารถใชคอมพิวเตอรได 1 

คน ตอ 1 เคร่ือง ในหองเรียนและหองปฏิบตัิการมีอุปกรณอํานวยความสะดวกในการเรียน

การสอนไดแก โปรเจคเตอรและจอรับภาพ 2 ชดุ  เคร่ืองฉายภาพสามมิต ิคอมพิวเตอรหนา

ชั้นเรียน กระดานอัจฉริยะ กระดานดํา กระดานไวทบอรด  ในปการศึกษา 2559  หลกัสตูร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ  มีการดําเนินงานจากผลการปรับปรุงในปการศึกษา 

2558 ดังน้ี 

1.  กอนเปดภาคเรียนในปการศึกษา 2559 อาจารยประจําหลักสตูร และเจาหนาที่ของ

ภาควิชาคณิตศาสตรสํารวจความพรอมของหองเรียน หองปฏิบตัิการของหลกัสตูร และของ

ภาควิชา  สํารวจความพรอมของอุปกรณที่ตองใชในการเรียนการสอนในหองเรียนและ

หองปฏบิตัิการ เชน ไมโครโฟน คอมพิวเตอร เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ  โปรเจคเตอร  ในสวน

ของหนังสือ วารสาร และอื่นๆ ที่มีในหองสมุด อาจารยผูสอนในหลักสตูรจะไปสํารวจที่

หอสมดุกลางของมหาวิทยาลยั และเสนอซื้อตอหอสมดุกลาง  

2. ในการจัดตารางสอนสําหรับรายวิชาในหลักสตูรประธานหลักสตูรจะใชหองเรียนและ

หองปฏบิตัิการของสาขาวิชาสถติิเปนลําดับแรก ถาหองเรียนและหองปฏิบตักิารดังกลาวไม

วางสามารถใชหองเรียนอื่นๆ ของภาควิชาได ผลจากการสํารวจความพรอมของครุภัณฑและ

การตั้งงบประมาณในปการศึกษาที่ผานมาทําใหหลักสตูรสามารถจัดหาครุภัณฑทดแทน

ครุภัณฑใกลหมดอายุใชงานเพ่ือใหมีความพรอมตอการจัดการเรียนการสอน 

  3. จากการประเมินกระบวนการเพื่อใหหลักสตูรมีสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูที่เพียงพอตอการ

จัดการเรียนการสอนและเอื้อนิสติตอการคนควาเพ่ิมเตมิพบวาในป 2559 หลักสตูรสามารถ

จัดหาครุภัณฑทดแทนของเดมิทีล่าสมัยหรือใกลหมดอายุใชงานไดครบตามแผนที่วางไว 

     ผลการสํารวจหองเรียนและหองปฏบิตัิการของหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

สถติ ิแสดงไดดงันี ้

หองเรียน 19-1909 

 จํานวน จํานวน

อุปกรณที่

ใชการได 

อุปกรณที่

ตองการ

ซอมแซม 

จํานวนอุปกรณ

ที่จัดซ้ือในป 

2559 

ไมโครโฟนเคร่ืองขยายเสยีง 1 ชดุ 1 ชุด - - 

เคร่ืองฉายภาพ 3 มิต ิ 1 เคร่ือง 1 เครื่อง - 1 เคร่ือง 

โปรเจคเตอร 2 เคร่ือง 2 เครื่อง - 1 เคร่ือง 

คอมพิวเตอร 1 เคร่ือง 1 เครื่อง - - 

โตะ เกาอ้ี 72 ชดุ 72 ชุด - - 

เคร่ืองปรับอากาศ 2 ตัว 2 ตัว - - 

จอรับภาพ 2 จอ 2 จอ - - 
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กระดานดํา 1 แผน 1 แผน - - 

กระดานไวทบอรด 1 ชดุ 1 ชุด - - 

หองเรียน 19-1910 

 จํานวน จํานวน

อุปกรณที่

ใชการได 

อุปกรณที่

ตองการ

ซอมแซม 

จํานวนอุปกรณ

ที่จัดซ้ือในป 

2559 

ไมโครโฟนเคร่ืองขยายเสยีง 1 ชดุ 1 ชุด - - 

เคร่ืองฉายภาพ 3 มิต ิ  1 เคร่ือง 1 เครื่อง - - 

โปรเจคเตอร 2 เคร่ือง 2 เครื่อง - - 

คอมพิวเตอร 51 เคร่ือง 51 เครื่อง - - 

โตะ เกาอ้ี 50 ชดุ 50 ชุด - - 

เคร่ืองปรับอากาศ 4 เคร่ือง 4 เครื่อง - 2 เคร่ือง  

จอรับภาพ 2 จอ 2 จอ - - 

กระดานไวทบอรด 3 ชดุ 3 ชุด - - 

      4. เนื่องจากมหาวิทยาลยัไมมีนโยบายใหมีหองสมดุของภาควิชาและของคณะ มแีต

หอสมดุกลางของมหาวิทยาลยั ในแตละภาคการศึกษา อาจารยประจําหลักสตูรจะเสนอสิง่

สนับสนุนทางการศึกษา ดานหนังสือ วารสาร ไปยังหอสมดุกลางของมหาวิทยาลยั เพ่ือ

พิจารณาจัดซ้ือใหนิสติและอาจารยใชศึกษาคนควาเพ่ิมเติม นอกจากน้ีหลกัสูตรไดชวยเหลอื

นิสติโดยตดิตั้งเคร่ืองรับสัญญาณ WI-FI เพ่ือใหนิสติคนควาเพ่ิมเติมจากหองสมดุดิจิทัลของ

มหาวิทยาลยั 

    5. ปลายภาคเรียนที่ 1/2559 นิสติประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยใช ปค. 004 ผลการ

ประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจาก ปค. 004  มีคาเฉลีย่เทากับ 4.47 อยูใน

ระดับมากทีส่ดุ (B.Sc.Stat_59_6.1_1)  

     6. สาขาวิชาสถติิไดนําผลการประเมินกระบวนการเพ่ือใหมีสิง่สนับสนุนการเรียนรูมา

พิจารณาเพ่ือเสนอขอซื้ออุปกรณการศึกษาเพ่ิมเติมจากภาควิชา และทําแผนการจัดทํา

งบประมาณเงินแผนดินและงบประมาณเงินรายไดปงบประมาณ 2561 รวมกับภาควิชา

คณิตศาสตร (B.Sc.Stat_59_6.1_2) 
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- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทีเ่พียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

จํานวนสิ่ง

สนับสนนุการ

เรียนรูที่เพียงพอ

และเหมาะสมตอ

การจัดการเรียน

การสอน 

     หลักสตูรมแีผนวานิสิตตองไดใชคอมพิวเตอร 1 คน ตอ 1 เคร่ือง ในหองปฏิบตัิการ และ

ควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพ่ิมเตมิเพ่ือเอื้อประโยชนตอนิสติที่มีปญหาการเงิน หลักสตูร

จึงมกีารตั้งเปาหมายและไดผลลัพธดังน้ี 

1. หลักสตูรตองจัดหาคอมพิวเตอรโดยใชซอฟทแวรของมหาวิทยาลยัในหองปฏบิัตกิารให

ครบ 51  เคร่ือง ตามแผนที่วางไว เน่ืองจากการจัดสรรงบประมาณของหลกัสตูรใน

ปงบประมาณ 2559 ทําใหมีคอมพิวเตอรในหองปฏิบตักิารครบจํานวน 51  เคร่ือง ซึง่เพียงพอ

สําหรับการจัดการเรียนการสอนใหกบัหลักสตูรสถติิและหลกัสตูรอ่ืนที่มีนสิติไมเกิน 50 คน  

2. หลักสตูรใหภาควชิาเชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ตในหองปฏบิัตกิารคอมพิวเตอรทุกหอง

ของภาควิชาเพ่ือใหนิสติไดใชอินเทอรเน็ตสําหรับการเรียนการสอนในหองปฏิบตัิการทุกหอง   

3. หลักสตูรใหภาควิชาติดตัง้เคร่ืองรับสัญญาณ WI-FI เชื่อมตอสัญญานอินเทอรเนต็ใน

หองเรียนและหองปฏบิตัิการเพ่ือใหนิสิตไดใชอินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูลระหวางการเรียน

การสอน 

4. ในปการศึกษา 2558 สาขาวิชาสถติิไดมีการจัดแบงหองพักอาจารย 1 หอง และไดจัดซื้อ

เคร่ืองปร้ินเตอร 1 เคร่ือง พรอมหมึกพิมพราคาถูกและกระดาษ สําหรับใหนิสติใชในวิชา

สัมมนาเกีย่วกับวิชาสถติแิละวิชาโครงงานสถติิ  

5. สาขาวชิาสถติิจัดสรรทุนการศึกษาโดยใชงบประมาณเงินรายไดจํานวน 4 ทุน เพ่ือแบง

เบาภาระของนิสติที่มีปญหาการเงินในการซ้ืออุปกรณการศกึษา 

6. ในสวนหองปฏบิตัิการระดับปริญญาตรีของภาควิชาคณิตศาสตรอีก 1 หอง นิสติสามารถ

ใชคอมพิวเตอร 1 คน ตอ 1 เคร่ือง เน่ืองจากภาควิชาไมไดรับอนุมัติใหซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร

จากงบประมาณแผนดิน แตในปงบประมาณ 2559 ภาควิชาไดจัดซื้อคอมพิวเตอรจาก

งบประมาณเงินรายไดเพ่ือเปลีย่นเคร่ืองคอมพิวเตอรรุนเดยีวกันทั้งหอง      

 

 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

กระบวนการ

ปรับปรุงตามผล

การประเมินความ

พึงพอใจของนิสิต

และอาจารยตอส่ิง

สนับสนนุการ

เรียนรู 

     ในการประเมินกระบวนการจัดหาสิง่สนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตามแผน

ที่วางไว หลักสตูรพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูโดยกําหนดตัวชี้วดัวา นิสิตและอาจารยมีความพึงพอใจตอสิง่สนับสนุนการ

เรียนรูในระดับมากขึ้นไป 

    1. สาขาวชิาสถติิมกีารประเมินความพึงพอใจเร่ืองสิ่งสนับสนุนการเรียนรูปละ 3 คร้ัง การ

ประเมินจากนิสิตใชผลจาก ปค.004 ปการศึกษาละ 2 คร้ัง และประเมินความพึงพอใจเร่ืองสิง่

สนับสนุนการเรียนรูจากอาจารยและนิสติ เพ่ือประเมินผลการปรับปรุง/พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ตอนปลายปการศกึษาอีก 1 คร้ัง  

     2.  ประเมินกระบวนการเพื่อใหมีสิง่สนับสนุนการเรียนรูจากแผนที่วางไวและจากผลการ
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ประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย  

        ผลการประเมินกระบวนการพบวาสาขาสถติิมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูครบตามแผนที่วาง

ไว แตมีครุภัณฑบางตัวเสื่อมสภาพตองจัดหาครุภัณฑทดแทนกอนชํารุดจนใชงานไมได 

หลักสตูรไดตัง้งบประมาณเพื่อเสนอขอจัดซื้อครุภัณฑทดแทนและครุภัณฑสําหรับบริการนิสติ

เพ่ิมเตมิรวมกับภาควิชาทําใหในปการศกึษา 2559 สาขาวชิาสถติิไดรับครุภัณฑดังน้ี  

      (1)  โปรเจคเตอร 1 เคร่ืองในหองเรียน 19-1909 ทดแทนเคร่ืองเกา 

      (2)  เคร่ืองฉายภาพ 3 มติิ  1 เคร่ืองในหองเรียน 19-1909 ทดแทนเคร่ืองเกา 

      (3)  เคร่ืองปรับอากาศ 2  เคร่ืองในหองปฏิบตัิการ 19-1910 ทดแทนเคร่ืองเกา 

      (4)  โนตบุค 2 เคร่ือง สําหรับใหนิสติยืมใชในวิชาสัมมนาเกีย่วกับวิชาสถติแิละวิชา

โครงงานสถติ ิ 

      (5)  เคร่ืองปร้ินเตอรสําหรับนสิติเพ่ิมอีก 1 เคร่ือง เพ่ือใชในวิชาสมัมนาเก่ียวกับวชิาสถติิ

และวิชาโครงงานสถติิไวที่หองปฏิบตัิการทางสถติิ (B.Sc.Stat_59_6.1_3) 

    3. หลกัสตูรมีเปาหมายวานิสติสามารถเขาถึงอินเทอรเนต็ไดฟรีในพ้ืนทีข่องภาควิชา

คณิตศาสตร หลักสตูรรวมกับภาควชิาใหเจาหนาที่ของภาควชิาคณิตศาสตรทําการสํารวจ

สัญญาณ WIRELESS LAN ในพื้นที่ความรับผดิชอบของภาควิชาเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูของ

นิสติ และสํารวจเคร่ืองกระจายสัญญาณ WIFI จาก WiSE-Science  จากเคร่ืองกระจาย

สัญญาณ WIFI ในพ้ืนที่ความรับผดิชอบของภาควิชา โดยภาควิชาไดจัดซ้ือเคร่ืองกระจาย

สัญญาณ WIFI ใหตามการรองขอของแตละหลักสตูร ตั้งแตปการศึกษา 2557  ซ่ึงนิสติ

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติสิามารถใช WI-FI ไดในพ้ืนที่ความรับผดิชอบของ

ภาควชิาคณิตศาสตรทั้งหมด  ทําใหมีการติดตอสื่อสารระหวางอาจารยและนิสติผานระบบ

เครือขายอินเตอรเนต็ เชน อเีมล ไลน เฟซบุก ไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น ผลการสํารวจพบวายัง

รับสัญญาณอินเตอรเน็ตไดด ีและในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลยัไดเพ่ิมสัญญาณ WI-FI 

ของ AIS และ TRUE บริเวณชั้น 1 อาคาร 10 และ AIS บริเวณชั้น 19 อาคาร 19 ซึ่งมีพ้ืนที่

สวนหน่ึงอยูในความรับผดิชอบของภาควิชาคณิตศาสตร ตามการรองขอและความตองการของ

นิสติ 

   4. ผลการสํารวจความพึงพอใจตอการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากนิสติในหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติิ ทุกชั้นปจาก ปค.004 ในภาคเรียนที่ 2 /2559 ไดคาเฉลีย่เทากบั 

4.33 อยูในระดับมากที่สดุ (B.Sc.Stat_59_6.1_4) 

  5. นําผลจากขอ 2-4  มาสรุปผลการประเมินกระบวนการจัดสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูของ

สาขาวชิาสถติิไดดังนี ้   

กระบวนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ผลลัพธ ผลการประเมิน 

การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู พอเพียง บรรลุเปาหมาย 

ความพึงพอใจตอการจัดสิง่สนับสนุนการเรียนรู

จากนิสิตโดยเฉลีย่ 

พอใจมาก บรรลุเปาหมาย 
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ความพึงพอใจตอการจัดสิง่สนับสนุนการเรียนรู

จากอาจารยประจําหลักสูตร 

พอใจมาก บรรลุเปาหมาย 

    6. สาขาวชิาสถติิมกีารนําผลการประเมินกระบวนการจากขอ 5 มาปรับปรุงการจัดสิง่

สนับสนุนการเรียนรู ในประเด็นตาง ๆ ดังนี ้

      6.1  คณะกรรมการบริหารไดประชุมวางแผนการจัดซ้ือวัสด ุครุภัณฑตามงบประมาณที่

ไดรับจัดสรรลวงหนาทกุปการศึกษา มีการประเมินประสิทธิภาพการใชงานของสิง่สนบัสนุนการ

เรียนรูของสาขา สํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยและนิสิตเพ่ือตัง้คําขอ

ครุภัณฑตามวงเงินที่ไดรับจัดสรร 

      6.2 ทําแผนการจัดทํางบประมาณเงินแผนดินและงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 

2561  รวมกับภาควชิาคณิตศาสตร 

      6.3  ตรวจสอบรหัสการเขาสัญญาน WIFI จากจุดการกระจายสัญญานของภาควชิาให

นิสติในภาควิชาเปนระยะ ๆ 

   7. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ในประเด็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเปน 

ระยะ ๆ  และมีการจัดทําแบบยืมครุภัณฑ เพ่ือใชประกอบการดําเนินงานในปการศึกษาถดัไป  

   8. มีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของภาควชิา คณะและ

มหาวิทยาลยัโดยใชแบบสอบถามของคณะ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดสิง่

สนับสนุนดานกายภาพที่อยูในความรับผดิชอบของภาควิชาตอไป  

       ผลการประเมินความพงึพอใจจากนิสติเร่ืองสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยรวมของคณะและ

มหาวิทยาลยัปลายปการศกึษา 2559 ไดคาเฉลีย่เทากับ 3.98 อยูในระดับมาก 

(B.Sc.Stat_59_6.1_5) ซึง่บรรลุเปาหมายทีห่ลักสตูรวางไว 

ผลการปรับปรุง

กระบวนการ 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินกระบวนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของ

หลักสตูร และภาควชิาโดยพิจารณาจากผลการสํารวจความพึงพอใจตอการจัดสิง่สนบัสนุนการ

เรียนรู 3 คร้ัง ไดแก การสํารวจความพึงพอใจเร่ืองสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ปค. 004  2 คร้ัง 

(นิสติประเมินทกุสิ้นภาคการศึกษา)  และแบบประเมินความพึงพอใจเร่ืองสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูของคณะ 1 คร้ัง  เพ่ือวางแผนระยะยาวในการจัดสิง่สนับสนุนการเรียนรูของหลักสตูร 

(การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร คร้ังที่ 1/60 และ คร้ังที่ 7/60)  

        จากผลการประเมินกระบวนการเพ่ือใหมีสิง่สนับสนุนการเรียนรูพบวาหลักสตูรสามารถ

จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑการเรียนการสอน สภาพกายภาพของหองเรียนไดเพียงพอ

และเหมาะสมเปนไปตามแผนที่วางไว  

        สําหรับโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิทางหลกัสตูรไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 

Windows ของสํานักคอมพิวเตอร ซึ่งปจจุบัน ไมรองรับการใชงานใน WINDOWS 10 และการ

สอนโปรแกรม R  ไมเพียงพอตอการหางานทําของบัณฑติในภาคเอกชน หลักสตูรจึงประเมินถึง

ความจําปนและความคุมทุนในการจัดซื้อโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิSPSS for Windows ผล

การประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพบวามีความจําเปนตองจัดหาอยางยิ่งเพราะ
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หลักสตูรไดทําคําเสนอขอซ้ือจากงบประมาณแผนดินมามากกวา 3 ป แตไมไดรับการพิจารณา  

ในปงบประมาณ 2561 หลักสตูรจึงใชเงินงบประมาณเงินรายไดที่ไดรับจัดสรรมาตั้ง

งบประมาณจัดซ้ือโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิที่หนวยงานเอกชนนยิมใชเพ่ือใหนิสติไดใชฝก

ปฏิบตัิ การทําโครงงาน และใหอาจารยใชทําวิจัยเพ่ือพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ   

       ผลการปรับปรุงกระบวนการในปการศึกษา 2559 เปนดังน้ี 

1. สาขาวชิาสถติิไดหองเรียน และหองปฏบิตัิการที่อยูในสภาพดีพรอมใชงาน มีวัสด ุ

ครุภัณฑ ทดแทนของเดิมเพ่ือการเรียนการสอนและสําหรับการนําเสนองานของนิสติครบทกุ

รายการ 

2. ใชงบประมาณ 2560 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพเติมหมกึสํารองอกี 1 เคร่ือง ไวในหองปฏบิตั ิ

3. การทางสถติิสําหรับนิสติสาขาวิชาสถติิชั้นปสดุทายเพ่ือใชในการพิมพสัมมนาและ

โครงงานเพ่ือเปนการแบงเบาคาใชจายดานการซ้ือเคร่ืองพิมพและหมึกพิมพของนสิติ และ

สะดวกในการแกไขโครงงานและสัมมนา 

       3. ใชงบประมาณ 2560 จัดซ้ือโนตบุคสํารอง 2 เคร่ือง ไวในหองปฏิบตัิการทางสถติิ

สําหรับนสิติสาขาวิชาสถติิชั้นปสดุทายเพ่ือใหนิสติยมืใชในรายวิชาสัมมนาและโครงงาน 

       4. ตั้งงบประมาณประจําปงบประมาณ 2561 เพื่อจัดซ้ือโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิ

SPSS for Windows เพ่ือใหนิสิตไดใชฝกปฏิบตั ิใหอาจารยใชทําวิจัยเพ่ือพฒันาความกาวหนา

ทางวิชาการ  เพ่ิมทุนการศึกษาทัง้เงินทุนและจํานวนทุนการศึกษาจากปการศึกษาทีผ่านมา

จํานวน 4 ทุนๆ ละ 2,000 บาท เปนจํานวน 5 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

B.Sc.Stat_59_6.1_1 ผลการประเมินความพึงพอใจเร่ืองสิง่สนับสนุนการเรียนรู จาก ปค. 004 ภาค

การศึกษา 1/2559 

B.Sc.Stat_59_6.1_2 งบประมาณเงินรายได ประจําป 2561 

B.Sc.Stat_59_6.1_3 งบประมาณเงินรายได ประจําป 2560 

B.Sc.Stat_59_6.1_4 ผลการประเมินความพึงพอใจเร่ืองสิง่สนับสนุนการเรียนรู จาก ปค. 004  

ภาคการศึกษา 2/2559 

B.Sc.Stat_59_6.1_5 ผลการประเมินความพึงพอใจเร่ืองสิง่สนับสนุนการเรียนรูของนิสติโดยใช

แบบสอบถามของคณะ 
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หมวดท่ี 5  

แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

1. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา 

แผนปฏิบัติการ วันสิ้นสุดการดําเนินการตามแผน ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน 

1.1 ปรบัความรูพื้นฐานทางสถิติ ภายใน กรกฏาคม 2559 กรรมการบริหารหลักสูตร สําเร็จ 

1.2  แผนการติดตามผลงานนิสิต

ในการฝกงาน 

ภายใน สิงหาคม 2559 กรรมการบริหารหลักสูตร สําเร็จ 

1.3  ปรบัความรูพื้นฐาน ภายใน สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร และ

ภาควิชาคณิตศาสตร 

สําเร็จ 

1.4  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ภายใน สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร สําเร็จ 

1.5  กิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิต

ใหม 

ภายใน กันยายน 2559 ภาควิชาคณิตศาสตร สําเร็จ 

1.6  โครงการปจฉิมนิเทศ ภายใน เมษายน 2560 คณะวิทยาศาสตร สําเร็จ 

1.7  แผนสงเสริมอาจารยประจํา

หลักสูตรในการสรางผลงานทาง

วิชาการและขอทุนวิจัย 

ภายใน กรกฏาคม 2560 กรรมการบริหารหลักสูตร สําเร็จ 

 

2. ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1.1 ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน  รายวิชาเลอืกฯ 

 ควรเพ่ิมรายวิชาเฉพาะดานเลอืกในชั้นปที ่3 และ 4 ตามขอเสนอแนะจากผูประเมินภายนอก โดยพิจารณา

เพ่ิมรายวิชาที่ใหประสบการณตรงแกนิสติที่จะนําไปใชในการประกอบอาชีพ     

1.2 ขอเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา   

 ควรเพ่ิมชั่วโมงฝกปฏบิตัิการ 

2.3 กจิกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  

 พัฒนาเทคนิคการสอน การวัดผล และ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใหอาจารย 

 สงเสริมใหอาจารยเขารวมโครงการพัฒนาอาจารยใหมตีําแหนงทางวิชาการสูงขึ้นที่จัดขึ้นโดยคณะและ

มหาวิทยาลัย 

 อบรมบคุลากรสายสนับสนุนในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
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3. แผนปฏิบัติการใหมสําหรบัป 2560 

 แผนปฏิบัติการ วันส้ินสุดการดําเนินการตามแผน ผูรับผิดชอบ 

1.1 กิจกรรมเตรียมความพรอมสาขาวิชาสถิติ ภายใน กรกฏาคม 2560 กรรมการบริหารหลักสูตร 

1.2  แผนการติดตามผลงานนิสิตในการฝกงาน ภายใน สิงหาคม 2560 กรรมการบริหารหลักสูตร 

1.3  ปรบัความรูพื้นฐาน ภายใน สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร และ

ภาควิชาคณิตศาสตร 

1.4  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ภายใน สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร 

1.5  กิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตใหม ภายใน กันยายน 2560 ภาควิชาคณิตศาสตร 

1.6  โครงการปจฉิมนิเทศ ภายใน เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร 

1.7  แผนสงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรใน

การสรางผลงานทางวิชาการและขอทุนวิจัย 

ภายใน กรกฏาคม 2561 กรรมการบริหารหลักสูตร 
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หมวดท่ี 6 

ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

1. ขอคิดเห็นหรอืสาระที่ไดรบัการเสนอแนะจากผูประเมิน  

 ควรเพิ่มวิชาเฉพาะดานเลือก เชน การวิเคราะหขอมูลเชิงกลุม  การวิเคราะหตัวแปรพหุคูณแบบประยุกต  
เทคนิคการพยากรณ  

 ควรสนับสนุนใหนิสติไดทํางานวิจัยรวมกับคณะอื่น ๆ  

 ควรสนับสนุนนิสติใหไดรับประสบการณตรง และเขาใจถึงวชิาชีพ   

2. ความเห็นของหลกัสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอขอคิดเหน็หรอืสาระที่ไดรบัการเสนอแนะ 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรเห็นดวยในขอเสนอแนะจากผูประเมินภายนอก   

3. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรอืปรบัปรุงหลักสูตร  

 พิจารณาเพิ่มรายวิชาเฉพาะดานเลอืกในการปรับปรุงหลักสตูรคร้ังตอไป 

 ในการสนับสนุนใหนิสติไดรับการถายทอดประสบการณจริง คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ไดเชิญ
วิทยากรที่มีประสบการณในการทํางานภาคธุรกิจมาเปนอาจารยพิเศษ 

 

 

 

 

 

 



 หนา 107 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปการศึกษา 2559 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิคณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ ดังน้ี 
 

ตารางสรุปผลของแตละองคประกอบ 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 นอย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดีมาก 

หมายเหตุ 

องคประกอบที ่1 ผาน  

องคประกอบที ่2 4.32 ระดับดีมาก 2 ตัวบงชี ้

องคประกอบที ่3 3.00 ระดับปานกลาง 3 ตัวบงชี ้

องคประกอบที ่4 3.81 ระดับด ี 3 ตัวบงชี ้

องคประกอบที ่5 3.5 ระดับด ี 4 ตัวบงชี ้

องคประกอบที ่6 4.00 ระดับด ี 1 ตัวบงชี ้

เฉลี่ยรวมทกุตัวบงชี้ของทกุ

องคประกอบ 
3.62 ระดับด ี 13 ตัวบงช้ี 
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ผลการประเมิน (สําหรับหลกัสูตรระดับปริญญาตรีประเมินเฉพาะ ขอ 1, 2, และ 11) 

เกณฑการประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”) 

องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

1. จํานวนอาจารย

ประจําหลักสูตร 

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจําเกิน

กวา 1 หลักสูตรไมไดและประจําหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผาน - 

2. คุณสมบัติของ

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารง

ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับ

สาขาวิชาที่เปดสอน อยางนอย 2 คน 

ผาน - 

11. การปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่กําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรบัปรุงใหเสร็จและ

อนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/

สถาบัน เพื่อใหหลักสูตรใชงานในปที ่6) หมาย

เหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ป ประกาศใชในปที่ 7 

หรือ หลักสูตร 6 ป ประกาศใชในปที ่8 

ผาน - 

ผลการประเมินตัวบงชีท้ี่ 1.1 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิติ  “ผาน” 
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ผลการประเมินรายตัวบงชี ้ 

เกณฑการประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ คะแนน 

องคประกอบที่ 2  บัณฑิต    4.32 

ตัวบงชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ

24.47 6 4.08 4.08 

ตัวบงชี้ที ่2.2 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป (ระดบัปรญิญาตรี) 

10 11 90.91 4.55 

ตัวบงชี้ที ่2.2 ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโท/

เอก ที่ไดรบัการตีพิมพหรือเผยแพร 

    

องคประกอบที่ 3  นิสิต   3 

ตัวบงชี้ที ่ 3.1  การรับนิสิต       3 3 

ตัวบงชี้ที ่ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต     3 3 

ตัวบงชี้ที ่ 3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต      3 3 

องคประกอบที่ 4  อาจารยประจําหลักสูตร  3.81 

ตัวบงชี้ที ่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร       3 

ตัวบงชี้ที ่ 4.2  คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร   13.33  3 4.44 4.44 

    ประเด็นที ่4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1 5 20 5 

    ประเด็นที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ 
2 5 40 3.33 

     ประเด็นที ่4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 1.8 5 36 5 

    ประเด็นที่ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปรญิญา

เอกที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน

อาจารยประจําหลักสูตร (เฉพาะปรญิญาเอก) 

    

ตัวบงชี้ที ่ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร      4 4 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  3.5 

ตัวบงชี้ที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร       3 

ตัวบงชี้ที ่ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน      3 

ตัวบงชี้ที ่ 5.3 การประเมินผูเรียน        3 

ตัวบงชี้ที ่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ 

     5 

องคประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  4 

ตัวบงชี้ที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู       4 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงช้ี องคประกอบที่ 2 - 6  ( จํานวน 13 ตัวบงชี้) ตัวต้ัง 47.07 

         ตัวบงช้ี 13 

    คะแนน 3.62 
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 

องค 

ประกอบ 

ที่ 

คะแนน 

ผาน 

จํานวน 

ตัวบงชี้ 
I P O 

คะแนน 

เฉลี่ย 

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
ฉลี่

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 - 
4 

(6.1) 
-  ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมิน    3.62 ระดับคุณภาพดี 

 
 

  

รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

องคประกอบที่ 2 - องคประกอบที่ 6 (เขียนแยกเปนรายองคประกอบ) 

 

องคประกอบที่ 2 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

  

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
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องคประกอบที่ 3 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  

  

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
  

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 

 

 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  

 

 

 

องคประกอบที่ 4 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

  

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 

 

 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  
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องคประกอบที่ 5 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
  

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 

 

 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  

 

 

 

 

องคประกอบที่ 6 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

  

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 

 

 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  
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แบบรับรองความถูกตองสมบูรณของขอมูล 

ขอรับรองวาขอมูลที่นําเสนอในรายงานฉบบัน้ีไดมีการดําเนนิการจริง 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี () 

  ขอรับรองวาเปนอาจารยประจําหลักสตูรน้ีเพียงหลักสตูรเดยีว โดยไมไดประจําหลักสตูรอื่น  ๆอีก 

 

 
 

อาจารยประจําหลักสตูรคนที ่1: อ.กาญจนา  พานิชการ                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารยประจําหลักสตูรคนที ่2: ผศ.ชตุิวรรณ  เพ็ญเพียร                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารยประจําหลักสตูรคนที ่3: ผศ.รวีวรรณ  งามสันติกุล                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารยประจําหลักสตูรคนที ่4: อ.ดร.สกุัญญา  อินทรภกัดิ์                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารยประจําหลักสตูรคนที ่5: อ.อิทธิเทพ  นวาระสุจิตร                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ผศ.รวีวรรณ  งามสันติกลุ  (หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที_่______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ผศ.ดร.ศิรินุช เทยีนรุงโรจน (คณบดคีณะวิทยาศาสตร) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที_่______________________ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

ขอมลูสรุปรายวชิาของหลกัสูตร 

 

สรุปผลรายวชิาที่เปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศกึษา 

(ระบุรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดพรอมจํานวนนิสติทีล่งทะเบยีนเรียน  จํานวนนิสติทีส่อบผานแตละรายวิชาและการ

กระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต

ที่

ลงทะเบียน

เรียน 

จํานวน

นิสิตที่

สอบ

ผาน 

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

BI101 1/2559 - - - 5 6 5 - - - - - - - - - 16 16 

BI191 1/2559 - 2 8 6 - - - - - - - - - - - 16 16 

CH100 1/2559 - - 3 3 8 2 - - - - - - - - 1 17 16 

CH190 1/2559 1 3 10 2 - - - - - - - - - - - 16 16 

CP111 1/2559 - - 1 1 3 1 4 - - - - - - - - 10 10 

CP212 1/2559 2 1 2 3 2 4 1 1 - - - - - - - 16 15 

CP251 1/2559 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 

CP342 1/2559 1 3 2 5 6 2 - - - - - - - - - 19 19 

MA115 1/2559 2 1 1 4 6 7 6 - - - - - - - - 27 27 

PY100 1/2559 - - - 2 8 11 4 - - - - - - - - 25 25 

SCI301 1/2559 1 1 6 2 3 2 1 - - - - - - - - 16 16 

ST242 1/2559 4 3 6 1 4 1 - - - - - - - - - 19 19 

ST261 1/2559 9 5 2 1 - - - - - - - - - - - 17 17 

ST322 1/2559 2 - 2 2 4 3 6 - - - - - - - 1 20 19 

ST342 1/2559 6 7 2 7 3 - - - - - - - - - - 25 25 

ST343 1/2559 - - 3 6 6 11 10 - - - - - - - 1 37 36 

ST348 1/2559 3 - 2 3 4 4 3 - - - - - - - - 19 19 

ST364 1/2559 2 1 8 4 2 - - - - - - - - - - 17 17 

ST451 1/2559 9 1 4 2 1 - - 1 - - - - - - - 18 17 

ST452 1/2559 8 6 4 5 2 - - - - - - - - - - 25 25 

ST473 1/2559 - - - - - - - - - 18 - - - - - 18 18 

ST481 1/2559 - - - - - - - - - - - - 18 - - 18 18 

SWU121 1/2559 - 6 5 7 5 2 - - - - - - - - - 25 25 

SWU141 1/2559 4 11 8 2 - - - - - - - - - - - 25 25 

SWU151 1/2559 6 9 7 3 - - - - - - - - - - - 25 25 

SWU252 1/2559 14 3 - - - - - - - - - - - - - 17 17 
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รายวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต

ที่

ลงทะเบียน

เรียน 

จํานวน

นิสิตที่

สอบ

ผาน 

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

SWU351 1/2559 - 1 13 3 2 - - - - - - - - - - 19 19 

AC201 2/2559 3 1 2 1 - - - - - - - - - - - 7 7 

CP111 2/2559 1 1 - 2 3 6 4 - - - - - - - 6 23 17 

CP241 2/2559 4 2 6 1 1 2 - - - - - - - - - 16 16 

MA116 2/2559 2 4 3 5 3 3 3 - - - - - - - 1 24 23 

MA211 2/2559 - - - 1 1 - - - - - - - - - - 2 2 

MA221 2/2559 4 1 2 4 2 1 2 - - - - - - - - 16 16 

MA381 2/2559 - 2 4 7 3 1 - - - - - - - - - 17 17 

PY180 2/2559 8 10 3 - - 1 - - - - - - - - 1 23 22 

SCI302 2/2559 - 4 9 6 - - - - - - - - - - - 19 19 

ST241 2/2559 - 2 5 5 5 4 2 - - - - - - - 1 24 23 

ST245 2/2559 2 2 4 4 2 2 1 - - - - - - - - 17 17 

ST321 2/2559 - 3 4 3 - 3 4 1 - - - - - - 2 20 17 

ST341 2/2559 6 1 2 4 3 1 1 - - - - - - - - 18 18 

ST345 2/2559 3 2 3 4 5 - - - - - - - - - - 17 17 

ST347 2/2559 1 2 1 4 8 1 2 - - - - - - - - 19 19 

ST455 2/2559 12 9 6 2 4 1 1 - - - - - - - - 35 35 

ST471 2/2559 1 1 - - - - - - - - - - - - - 2 2 

ST472 2/2559 13 5 - - - - - - - - - - - - - 18 18 

ST473 2/2559 15 3 - - - - - - - - - - - - - 18 18 

SWU112 2/2559 1 4 8 6 5 - - - - - - - - - - 24 24 

SWU122 2/2559 - 3 7 4 4 6 1 - - - - - - - - 25 25 

SWU143 2/2559 - 4 7 8 2 1 1 - - - - - - - 1 24 23 

SWU251 2/2559 5 10 1 - - - - - - - - - - - - 16 16 

SWU371 2/2559 10 4 3 1 1 - - - - - - - - - - 19 19 

 

 

การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ 

      ไมมีรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกต ิ
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รายวิชาทีไ่มไดเปดสอนในปการศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ 

AC201 การบัญชีเบื้องตน 1/2559   

BU111 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1/2559   

BU112 เศรษฐศาสตรมหภาค 1/2559   

CP214 การโปรแกรมแบบวิชวล 1/2559   

CP241 โครงสรางขอมูล 1/2559   

CP323 ระบบปฎิบัติการ 1/2559   

CP352 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 1/2559   

CP353 เว็บเทคโนโลย ี 1/2559   

CP355 คอมพิวเตอรกราฟก 1/2559   

CP443 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 1/2559   

CP457 การโปรแกรมเพื่อการประยุกต 1/2559   

FI232 การเงินและการธนาคาร 1/2559   

FI336 หลักการประกันภัย 1/2559   

MA102 เทคโนโลยีสําหรับคณิตศาสตร 1 1/2559   

MA116 แคลคูลัส 2 1/2559   

MA211 สมการเชิงอนุพันธ 1/2559   

MA251 คณิตศาสตรดิสครีต 1/2559   

MA311 การวิเคราะหเชิงตัวเลขเบื้องตน 1/2559   

MA313 ตัวแปรเชิงซอนเบื้องตน 1/2559   

MA314 แคลคูลัสขั้นสูง 1/2559   

MA381 คณิตศาสตรกับการประมวลผลเชิงสัญลักษณ 1/2559   

MA424 พีชคณิตเชิงเสน 2 1/2559   

MK141 หลักการตลาด 1/2559   

ST245 ชีวสถิติ 1/2559   

ST321 สถิติคณิตศาสตร 1 1/2559   

ST341 การวิเคราะหการถดถอย 1/2559   

ST344 ประชากรศาสตร 1/2559   

ST345 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 1/2559   

ST346 ทฤษฎีการตัดสินใจ 1/2559   

ST347 เทคนิคการชักตัวอยาง 1/2559   

ST363 เศรษฐศาสตรเชิงคณติศาสตร 1/2559   

ST365 สถิติสําหรับการเงินและการลงทุน 1/2559   

ST431 ทฤษฎีความนาจะเปน 1/2559   

ST441 แผนแบบการทดลอง 1/2559   

ST453 การจําลองแบบ 1/2559   

ST454 การทําเหมืองขอมูลทางสถิต ิ 1/2559   
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รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ 

ST455 การโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ 1/2559   

ST456 วิธีการหาคาที่เหมาะสมที่สุด 1/2559   

ST471 การศึกษารายบุคคลในวิชาสถิติ 1/2559   

ST472 สัมมนาเกี่ยวกับวิชาสถิติ 1/2559   

SWU122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการสื่อสาร 2 1/2559   

SWU131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 1/2559   

SWU132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2 1/2559   

SWU133 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 1 1/2559   

SWU134 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 2 1/2559   

SWU135 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2559   

SWU136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 1/2559   

SWU137 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2559   

SWU138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2 1/2559   

SWU143 พลังงานทางเลือก 1/2559   

SWU341 วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ 

พลังงาน และจิต 

1/2559   

SWU352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 1/2559   

SWU354 มนุษยกับสันติภาพ    1/2559   

SWU355 พทุธธรรม 1/2559   

SWU356 วรรณกรรมและพลังทางปญญา 1/2559   

SWU358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย 1/2559   

SWU361 ประวัติศาสตรและพลังขบัเคลื่อนสังคม 1/2559   

SWU362 มนุษยกับอารยธรรม 1/2559   

SWU363 มนุษยกับการเมือง 1/2559   

SWU367 กฎหมายทั่วไป 1/2559   

SWU372 ภูมิปญญาทองถิ่น 1/2559   

SWU373 ภูมิลักษณชุมชน 1/2559   

SWU375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน 1/2559   

BI101 ชีววิทยา 1 2/2559   

BI191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 2/2559   

BU111 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2/2559   

BU112 เศรษฐศาสตรมหภาค 2/2559   

CH100 เคมีทั่วไป 1 2/2559   

CH190 ปฎิบัติการเคมีทั่วไป 1 2/2559   

CP212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 2/2559   

CP214 การโปรแกรมแบบวิชวล 2/2559   

CP251 การโปรแกรมบนเว็บ 2/2559   
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รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ 

CP342 ระบบฐานขอมูล 2/2559   

CP353 เว็บเทคโนโลย ี 2/2559   

CP355 คอมพิวเตอรกราฟก 2/2559   

CP431 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 2/2559   

CP443 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 2/2559   

FI232 การเงินและการธนาคาร 2/2559   

FI336 หลักการประกันภัย 2/2559   

MA115 แคลคูลัส 1 2/2559   

MA241 หลักและวิธีการของคณิตศาสตร 2/2559   

MA311 การวิเคราะหเชิงตัวเลขเบื้องตน 2/2559   

MA312 การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร 2/2559   

MA313 ตัวแปรเชิงซอนเบื้องตน 2/2559   

MK141 หลักการตลาด 2/2559   

PY100 ฟสิกสทั่วไป 2/2559   

ST242 วิธีการทางสถิติ 2 2/2559   

ST261 คณิตศาสตรประกันชีวิตเบื้องตน 2/2559   

ST322 สถิติคณิตศาสตร 2 2/2559   

ST342 สถิติไมอิงพาราเมตริก 2/2559   

ST343 การวิเคราะหอนุกรมเวลา 2/2559   

ST344 ประชากรศาสตร 2/2559   

ST346 ทฤษฎีการตัดสินใจ 2/2559   

ST348 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ 

2/2559   

ST363 เศรษฐศาสตรเชิงคณติศาสตร 2/2559   

ST364 การเงินเชิงคณิตศาสตร 2/2559   

ST365 สถิติสําหรับการเงินและการลงทุน 2/2559   

ST441 แผนแบบการทดลอง 2/2559   

ST452 ระเบียบวิธีวิจัย 2/2559   

ST453 การจําลองแบบ 2/2559   

ST454 การทําเหมืองขอมูลทางสถิต ิ 2/2559   

ST456 วิธีการหาคาที่เหมาะสมที่สุด 2/2559   

ST481 การฝกงาน 2/2559   

SWU121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการสื่อสาร 1 2/2559   

SWU123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 2/2559   

SWU131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 2/2559   

SWU132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2 2/2559   

SWU133 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 1 2/2559   



 หนา 120 

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ 

SWU134 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 2 2/2559   

SWU136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 2/2559   

SWU137 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 2/2559   

SWU138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2 2/2559   

SWU341 วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ 

พลังงาน และจิต 

2/2559   

SWU352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 2/2559   

SWU355 พทุธธรรม 2/2559   

SWU356 วรรณกรรมและพลังทางปญญา 2/2559   

SWU358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย 2/2559   

SWU361 ประวัติศาสตรและพลังขบัเคลื่อนสังคม 2/2559   

SWU362 มนุษยกับอารยธรรม 2/2559   

SWU363 มนุษยกับการเมือง 2/2559   

SWU364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน 2/2559   

SWU367 กฎหมายทั่วไป 2/2559   

SWU372 ภูมิปญญาทองถิ่น 2/2559   

SWU373 ภูมิลักษณชุมชน 2/2559   

SWU375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน 2/2559   

 

 

รายวิชาทีส่อนเน้ือหาไมครบในปการศึกษา  

      ไมมีรายวิชาที่มีสอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา 2559 
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คุณภาพของการสอน 

การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน 

รายวิชาทีม่กีารประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรบัปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

BI101 ชีววิทยา 1 1/2559 /   

BI191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1/2559 /   

CH100 เคมีทั่วไป 1 1/2559 /   

CH190 ปฎิบัติการเคมีทั่วไป 1 1/2559 /   

CP111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1/2559 /   

CP212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 1/2559 /   

CP251 การโปรแกรมบนเว็บ 1/2559 /   

CP342 ระบบฐานขอมูล 1/2559 /   

MA115 แคลคูลัส 1 1/2559 /   

PY100 ฟสิกสทั่วไป 1/2559 /   

SCI301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1 1/2559 /   

ST242 วิธีการทางสถิติ 2 1/2559 /  เพ่ิมแบบฝกหัด เพ่ิมเวลา ให

นิสิตซักถามในช้ันเรียนให

สืบคนโดยใชส่ือออนไลน  

ST261 คณิตศาสตรประกันชีวิตเบื้องตน 1/2559 /   

ST322 สถิติคณิตศาสตร 2 1/2559 /  มีการทดสอบความรูพ้ืนฐาน

ทางคณิตศาสตรกอนเรียน

และมีการทบทวนความรู

พ้ืนฐานใหกับนิสิตท่ีมีผลการ

ทดสอบนอย 

ST342 สถิติไมอิงพาราเมตริก 1/2559 /  เพ่ิมแบบฝกหัดใหนิสิตฝกคิด

วิเคราะห 

ST343 การวิเคราะหอนุกรมเวลา 1/2559 /   

ST348 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ 

1/2559 /  ใหนิสิตทํากรณีศึกษาเร็วข้ึน 

ST364 การเงินเชิงคณิตศาสตร 1/2559 /  ใหนิสิตเย่ียมชมงานแฟร

ทางดานการเงิน เชน Set in 

The City 

ST451 การวิจัยการดําเนินงาน 1/2559 /  เพ่ิมโจทยท่ีเปนปญหาจริงใน

หนวยงานหรือบริษัทตางๆ 

เพ่ือใหนิสิตไดฝกการคิด

วิเคราะห รวมท้ังฝการใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรในการ

แกปญหา 

ST452 ระเบียบวิธีวิจัย 1/2559 /   

ST473 โครงงานสถิติ 1/2559 /   
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รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

ST481 การฝกงาน 1/2559 /   

SWU121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการสื่อสาร 1 1/2559 /   

SWU141 ทักษะการรูสารสนเทศ 1/2559 /   

SWU151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย 1/2559 /   

SWU252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต 1/2559 /   

SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 1/2559 /   

AC201 การบัญชีเบื้องตน 2/2559 /   

CP111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2/2559 /   

CP241 โครงสรางขอมูล 2/2559 /   

MA116 แคลคูลัส 2 2/2559 /   

MA211 สมการเชิงอนุพันธ 2/2559 /   

MA221 พีชคณิตเชิงเสนเบื้องตน 2/2559 /   

MA381 คณิตศาสตรกับการประมวลผลเชิงสัญลักษณ 2/2559 /   

PY180 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2/2559 /   

SCI302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2 2/2559 /   

ST241 วิธีการทางสถิติ 1 2/2559 /   

ST245 ชีวสถิติ 2/2559 /  เพ่ิมแบบฝกหัดใหนิสิตคิด

วิเคราะหและแปรผล เพ่ิม

ช่ัวโมงสําหรับการฝกใช

โปรแกรมทางสถิติ 

ST321 สถิติคณิตศาสตร 1 2/2559 /  ทบทวนคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

ST341 การวิเคราะหการถดถอย 2/2559 /  เพ่ิมแบบฝกหัดใหนิสิตหัด

วิเคราะหและแปรผลจาก

โปรแกรมทางสถิติ 

ST345 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 2/2559 /   

ST347 เทคนิคการชักตัวอยาง 2/2559 /   

ST455 การโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ 2/2559 /  เพ่ิมกรณีศึกษา 

ST471 การศึกษารายบุคคลในวิชาสถิติ 2/2559 /   

ST472 สัมมนาเกี่ยวกับวิชาสถิติ 2/2559 /   

ST473 โครงงานสถิติ 2/2559 /   

SWU112 วรรณกรรมไทยปรทิรรศน 2/2559 /   

SWU122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการสื่อสาร 2 2/2559 /   

SWU143 พลังงานทางเลือก 2/2559 /   

SWU251 มนุษยกับสังคม 2/2559 /   

SWU371 ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 

2/2559 /   
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

          นิสติมคีวามพึงพอใจตอคุณภาพการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก (4.34 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5) 

 

ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูล

ปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม นิสิตควรไดรับการปลูกฝง ความมีวินัย 

ความตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ ความ

ซื่อสัตย และเคารพในกฎระเบียบของ

สถาบัน อยางตอเนื่อง 

คณาจารยใหความรวมมือในการ

ตรวจสอบการเขาเรียน การแตงกาย การ

ตรงตอเวลา การสงงาน เนนความชื่อสัตย 

ความรู นิสิตมีความรูความเขาใจพื้นฐานใน

สาขาวิชาสถิติ 

สอนทฤษฎีและฝกปฏิบัติควบคูกัน ใหนิสิต

เรียนรูสืบคนดวยตนเอง 

ทักษะทางปญญา นิสิตควรคิดวิเคราะหไดอยางเปนระบบ 

และมีเหตุผลตามหลักสถิติ และสามารถนํา

ความรูทางสถิติไปประยุกตได 

ใหนิสิตทํากรณีศึกษาในรายวิชาที่เปนการ

ประยุกต 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคลและความ

รับผิดชอบ 

นิสิตสวนใหญรูกาละเทศะ มีมนุษยสัมพันธ

ที่ดี แตยังขาดพัฒนาการดานทักษะการ

สื่อสาร 

ฝกการทําโครงงานกลุม และนําเสนอ

รายงาน 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นิสิตบางคนมีทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลขอยู

ในระดับพอใช  นิสิตสวนใหญสามารถใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บ

รวบรวมขอมูลไดดี 

ฝกนิสิตใหทําโจทยที่มีการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข 
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ภาคผนวก 2 

Common DataSet 

ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน หนวย หมายเหตุ 

ตัวบงช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  16 คน   

2 จํานวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินทั้งหมด  6 คน   

3 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจาการประเมินบณัฑิต  24.47 คะแนน   

4 รอยละของบัณฑิตที่ไดรบัการประเมิน  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) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

9 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 

10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณทีต่พีิมพลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ช้ิน   

11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณทีต่พีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณทีต่พีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ช้ิน   

13 จํานวนวารสารทางวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมูลแตสถาบันนําเสนอสภาอนุมัติ

ตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ช้ิน   

14 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

15 จํานวนบทความวิจัยที่ตพีิมพิ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

16 จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติทีป่รากฏในฐานขอมูล

ระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จํานวนบทความวิจัยที่ตพีิมพิ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ที่ 1 (0.80) 

 ช้ิน   

18 จํานวนบทความที่ตีพิมพในวรสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

19 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

20 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ   นํ้าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาโท) 

21 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผาน  ช้ิน   
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สื่ออิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

22 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   

23 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาต ิ(0.60.)  ช้ิน   

24 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)  ช้ิน   

25 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)  ช้ิน   

26 ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค  นํ้าหนัก   

27 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค  นํ้าหนัก   

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

28 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกทั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 

29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ

ระดับนานาชาติ (0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตพีิมพในวารสารวิชาการที่ไมมีอยูในฐานขอมูล แต

สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลานี้ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานที่ไดรบัการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

33 บทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 (0.60)      

34 บทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลที่เปน

ที่ยอมรับระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ 

ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (0.80)   ช้ิน   

36 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล

ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

37 ผลงานที่ไดรบัการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

38 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาเอก) 

39 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส online  (0.20) 

  ช้ิน   

40 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

41 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรระดบัชาติ (0.60)   ช้ิน   

42 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)   ช้ิน   

43 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาต(ิ1.00)   ช้ิน   

44 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   

45 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค    น้ําหนัก   

ตัวบงช้ีที่ 4.2  คุณภาพอาจารย 

 ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
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46 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  1 คน   

47 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด  5 คน   

48 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  20 รอยละ   

49 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกเทียบ คะแนนเต็ม 

5 คะแนน 

 5 คะแนน   

 ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

50 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  2 คน   

51 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  40 รอยละ   

52 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ คะแนนเต็ม 

5 คะแนน 

3.33 คะแนน   

 ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบบัสมบูรณที่ตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ช้ิน   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบบัสมบูรณที่ตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ช้ิน   

57 จํานวนบทความวิจัยฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมอยูใน

ฐานขอมูล แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลาน้ี ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

58 จํานวนบทความวิชาการฉบบัสมบูรณที่ตพีิมพในวารสารวิชาการที่ไมอยูใน

ฐานขอมูล แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลาน้ี ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

61 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

59 จํานวนบทความวิจัยที่ตพีิมพในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

60 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

62 จํานวนบทความวิจัยที่ตพีิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยูใน

ฐานขอมูลที่เปนทีย่อมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

63 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยูใน

ฐานขอมูลที่เปนทีย่อมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   
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64 จํานวนบทความวิจัย ที่ตพีิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 1 (0.80) 

 1 ช้ิน   

65 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

66 จํานวนบทความวิจัยที่ตพีิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีป่รากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 1 ช้ิน   

67 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีป่รากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

68 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

69 จํานวนผลงานวิชาการรบัใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ช้ิน   

70 จํานวนผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ (1.00)   ช้ิน   

71 จํานวนผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

(1.00) 

  ช้ิน   

72 จํานวนตําราที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ช้ิน   

73 จํานวนหนังสือที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ช้ิน   

74 จํานวนตําราที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

75 จํานวนหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ  1.8 นํ้าหนัก   

 ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

77 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

79 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาต ิ(0.60.)   ช้ิน   

80 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)   ช้ิน   

81 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ช้ิน   

82 ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค    น้ําหนัก   

83 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค    น้ําหนัก   

 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน

อาจารยประจําหลักสูตร 

84 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

  ช้ิน   

85 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  5 คน   

86 จํานวนบทความที่ไดรบัการอางอิงตออาจารยประจําหลักสูตร   ชิ้น/คน   

87 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย / บัณฑิตใหมที่มีตอ

คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

4.12 คะแนน  
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รายงานการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 

และรายงานผลการดําเนนิงานของหลักสตูร (มคอ.7) 

ประจําปการศึกษา 2559 

 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 

คณะวิทยาศาสตร  

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 
 

 

 

 

 

 

วันที่รายงาน 13 กรกฎาคม 2560 
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บทสรุปผูบริหาร 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการ

ดําเนินงานในปการศึกษา 2559  ไดมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีระดับคุณภาพ

อยูในระดับดี (3.62 คะแนน) ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ  (13 ตัวบงชี้) 

โดยมีจํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับดีมาก (องคประกอบที่ 2) มีจํานวน 3 องคประกอบ อยูในระดับดี  

(องคประกอบที่ 4, 5, และ 6) และมีจํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับปานกลาง (องคประกอบที่ 3)  

 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

องคประกอบ คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

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 4.00 ระดับปานกลาง (1 ตัวบงชี้) 

เฉล่ียรวมทกุตัวบงช้ี 

ของทกุองคประกอบ 
3.62 ระดับด ี (13 ตวับงช้ี) 

 

 

ขอเสนอแนะเรงดวน 

 1. ควรขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
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คํานํา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิภาควชิาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาที่กอใหเกดิคุณภาพดานหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอน โดยมีเปาหมายเพื่อการขับเคลื่อนหลักสตูรใหมีมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิไดรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูรเปนปที่ 3 

ตามสภาพจริง และมีความมุงม่ันที่จะพัฒนาการดําเนินงานใหไดมาตรฐานเปนทีย่อมรับในระดับสากล 

ในการดําเนินงานของหลักสตูรอยางมคีุณภาพ ไดรับความรวมมืออยางดยีิ่งจากบุคลากรของภาควิชา

คณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเตรียมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลกัสตูร ปการศกึษา 2559 

 

 

 

 

 (อาจารยกาญจนา พานิชการ) 

ประธานหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

 

 

 

 

 

 



 หนา 4 

สารบัญ 
 

บทสรุปผูบรหิาร  

คํานํา  

สารบัญ  

 หนา 

หมวดที่ 1 การกํากบัมาตรฐาน  

    ชื่อหลกัสตูร-รหัสหลักสูตร-วัตถุประสงคหลักสตูร 5 

    รายชื่ออาจารยประจําหลักสตูร 5 

    ตัวบงชี้ที ่1.1 การบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร 6 

หมวดที่ 2 บัณฑิตและนิสิต  

    ตัวบงชี้ที ่2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหงชาต ิ 8 

    ตัวบงชี้ที ่2.2 รอยละของบัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 10 

    ตัวบงชี้ที ่3.1 การรับนิสติ 11 

    ตัวบงชี้ที ่3.2 การสงเสริมและพัฒนานิสติ 25 

    ตัวบงชี้ที ่3.3 ผลที่เกิดกับนสิติ 37 

หมวดที่ 3 อาจารย  

    ตัวบงชี้ที ่4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร 40 

    ตัวบงชี้ที ่4.2 คุณภาพอาจารยประจําหลักสตูร 59 

    ตัวบงชี้ที ่4.3 ผลที่เกิดกับอาจารยประจําหลักสตูร 61 

หมวดที่ 4 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน (การบรหิารหลักสูตร)  

    ตัวบงชี้ที ่5.1 สาระของรายวชิาในหลักสตูร 62 

    ตัวบงชี้ที ่5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 76 

    ตัวบงชี้ที ่5.3 การประเมินผูเรียน 84 

    ตัวบงชี้ที ่5.4 ผลการดําเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาต ิ 92 

    ตัวบงชี้ที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 95 

หมวดที่ 5 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 103 

หมวดที่ 6 ขอคิดเหน็ และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 105 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

แบบรับรองความถกูตองสมบูรณของขอมลู 

106 

112 

ภาคผนวก 113 

    ภาคผนวก 1 ขอมูลสรุปรายวชิาของหลกัสตูร 114 

    ภาคผนวก 2 common dataset 123 
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หมวดท่ี 1  

การกํากับมาตรฐาน 

 

ชื่อหลกัสูตร 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิ ชื่อยอ วท.บ. (สถติ)ิ 

ชื่อภาษาองักฤษ Bachelor of Science Program in Statistics 

 ภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

รหัสหลักสูตร  

 25450091100966 

 

วัตถุประสงคของหลกัสูตร   

    1. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูทางดานสถิติ คณิตศาสตร คอมพิวเตอร และวิทยาศาสตร และมีความสามารถ

ศึกษา คนควา และวิจัย เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูอยางมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

    2. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปนนักสถิติในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตร การแพทย การศึกษา และอ่ืน ๆ 

    3. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมและจริยธรรม 

รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร (ขอมลูปจจุบัน) 

(ตัวบงช้ี 1.1 เกณฑขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3) 

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบุตําแหนงทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ (ทกุระดับ) 

สาขาวิชา 

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

 สต.ม. (สถติ)ิ, 2540    

 M.S. (Operations Research), 2546  

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

 สต.ม. (สถติ)ิ, 2526 

3  อ.ดร.สกุัญญา อินทรภักดิ์  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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การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร (ตัวบงช้ีที่ 1.1)      

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (เกณฑขอ 1) 

  ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มีอาจารยประจําหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษาจํานวน 5 คน ดังน้ี 

1. อาจารยกาญจนา  พานิชการ* 

2. ผูชวยศาสตราจารยชุติวรรณ  เพ็ญเพียร* 

3. ผูชวยศาสตราจารยรวีวรรณ  งามสันติกุล* 

4. อาจารยสุกัญญา  อินทรภักดิ์ 

5. อาจารยอิทธิเทพ นวาระสุจิตร 
  หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร (เกณฑขอ 2) 

  อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มีคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการ ดังนี ้

1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน   

2. คุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน 4 คน   

3. ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 คน 

  อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิทีต่รงกับสาขาหรือสมัพันธกับสาขาวชิาที่เปดสอน อยางนอย 4 คน 

ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรที่กําหนด 

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด (เกณฑขอ 11) 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิเปนหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และเร่ิมใชในปการศึกษา 

2555 ปจจุบันมีนิสติกําลังศึกษาในชั้นปที ่1 – 4   ซ่ึงจะครบรอบการปรับปรุงหลกัสตูรตามเกณฑ สกอ. ในป

การศึกษา 2559 อยางไรก็ตามอาจารยประจําหลักสตูรไดเร่ิมดําเนินการปรับปรุงหลกัสตูรมาตั้งแตปการศกึษา 

2558 มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. เสนอมหาวิทยาลยัแตงตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติ ิหลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสตูร กรรมการผูทรงวุฒิภายนอก 

2. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือประเมินผลการวิเคราะหขอมลูจากผูประกอบการ ศิษย

เกา และนิสติปจจุบันเพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร และเพ่ิม-ลดรายวิชาในหลักสตูรให

ทันสมยั 

3. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือจัดทํารางหลักสูตรปรับปรุงพรอมกบัเขารวมประชุมกับ

ทางคณะและมหาวิทยาลยัเพ่ือรับนโยบายและแลกเปลีย่นเรียนรูการปรับปรุงหลกัสตูรเปนระยะ ๆ  

4. พิจารณาเพ่ิมรายวิชาเลือกสหกิจศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลยัทีส่งเสริมใหการจัดการเรียน

การสอนแบบสหกิจศึกษา  

5. กําหนดสมรรถนะหลักของนิสติแตละชั้นป  
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6. นํารางหลักสตูรปรับปรุงใหศษิยเกาซ่ึงเปนผูเชีย่วชาญทางธุรกิจภาคเอกชนพิจารณารางหลักสตูร

ฉบบัปรับปรุง 

7. พิจารณาขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญและปรับปรุงหลักสตูรตามความเหมาะสม 

8. พิจารณาขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒพิิจารณารางหลักสตูรฉบับปรับปรุง 

ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ผลการประเมินตัวบงชี้ที ่1.1 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติ ิ “ผาน” ตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสตูร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.2552 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Stat_59_1.1_1 คําสัง่แตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูร  

B.Sc.Stat_59_1.1_2 คําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร  
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หมวดท่ี 2 

บัณฑิตและนิสิต 

 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ตัวบงช้ีที่ 2.1)       

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ สํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา  ในปการศึกษา 2558 

ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 6 ดาน คือ  (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (2) ดาน

ความรูความสามารถทางวิชาการ (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (6) ดานอัตลักษณของ

บัณฑิตมหาวิทยาลัย สํารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผูใชบัณฑิต ดังน้ี 

- มีจํานวนบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ที่สําเร็จการศึกษารวม 16 คน โดยไดรับแบบ

สํารวจกลับมาจํานวน 6 ฉบับ คิดเปนรอยละ 37.5 จากจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยระดับความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ เฉลี่ยเทากับ 4.08 (24.47/6) 

 

ขอมูลประกอบการคํานวณคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตร ี 

ลําดับที ่ ขอมลูพ้ืนฐานประกอบตวับงชี ้ หนวยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรตีามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหงชาติ  

เฉลีย่ 4.08 

1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด  คน 16 

2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ ได รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

คน 6 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  คะแนน 24.47 

 (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม เฉล่ีย 4.33 

 (2) ดานความรูความสามารถทางวิชาการ เฉล่ีย 4.00 

 (3) ดานทักษะทางปญญา เฉล่ีย 3.83 

 (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ เฉล่ีย 4.11 

 (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เฉล่ีย 4.11 

 (6) ดานอัตลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัย เฉล่ีย 4.17 

4 ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่ มีตอผูสําเ ร็จ

การศึกษา  

รอยละ 37.5 

หมายเหต ุ: 1. จํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวน บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

              2.. ขอมูล ณ วันท่ี 20 มิถุนายน 2560 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Stat_59_2.1_1 ผลสํารวจความคดิเห็นทีม่ตีอคุณภาพของบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ จากสถานประกอบการผูใชบัณฑติ หรือสถาบันที่

รับบัณฑิตเขาศึกษาตอ ปการศกึษา 2559 (บัณฑติจบรุนปการศึกษา 2558)  
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รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

(ตัวบงช้ีที่ 2.2)  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ สํารวจการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 

2558 โดยใชการสํารวจดวยการใหบัณฑิตตอบแบบสอบถามดวยตนเอง ผานระบบการลงทะเบียนรับปริญญาบตัรของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ จํานวน 16 คน พบวา มี

บัณฑิตตอบแบบสอบถาม 16 คน คิดเปนรอยละ 100 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีบัณฑิตที่ไดงานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป จํานวน 10 คน จากจํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจโดยไมนับรวมบัณฑิตที่มี

งานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลวที่ไมไดเปลี่ยนงานใหม ผูที่ศึกษาตอในระดับ

บัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบทและผูที่เกณฑทหาร จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 90.91 ซึ่งเทากับ 4.55 คะแนน 

ขอมูลประกอบการคํานวณภาวะการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  

ลําดับที ่ ขอมลูพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  รอยละ 90.91 

1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทัง้หมด คน 16 

2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีต่อบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา   คน 16 

3 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา  

(ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชพีอิสระ) 

คน 10 

4 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ คน 0 

5 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มงีานทํากอนเขาศึกษา คน 0 

6 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีมี่กิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยู

แลว 

คน - 

7 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีศ่ึกษาตอระดับบัณฑติศึกษา คน 5 

8 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีอุ่ปสมบท คน - 

9 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีเ่กณฑทหาร คน - 

10 รอยละของผูตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา (อยางนอยรอยละ 70) รอยละ 100 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Stat_59_2.2_1 รายงานสรุปภาวะการมีงานทํา ประจําปการศึกษา 2559 (บณัฑิตจบรุนปการศึกษา 

2558)  
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การรับนิสิต (ตัวบงช้ีที่ 3.1) 

- การรับนิสิต    

ระบบและกลไก

การรับนิสิต 

 

         หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ เปนหลกัสตูรระดับปริญญาตรี 4 ป ได

กําหนดรับนิสติปละ 30 คน โดยกําหนดคุณสมบัติวาสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายสายสามัญโปรแกรมทีเ่นนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หรือเทยีบเทา หลักสตูรมีระบบ

และกลไกการรับนิสติเพ่ือใหการดําเนินงานดานการรับนิสติมีประสิทธิผลตัง้แตการกําหนด

คุณสมบตัินิสติที่รับเขา เกณฑการคดัเลือก ขั้นตอนการคดัเลือกนิสติและเพ่ือใหไดนิสติมี

คุณสมบตัติรงตามเกณฑที่กําหนด นําไปสูการพัฒนาคุณภาพนิสติจนบรรลุวัตถุประสงคของการ

ผลติบัณฑติที่มีความรูทางดานสถติิ คณิตศาสตร คอมพิวเตอร และวิทยาศาสตร และมี

ความสามารถศึกษา คนควา และวิจัย เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูอยางมีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ ดังแผนผังที ่1 กระบวนการรับนิสิตมีขั้นตอนดังนี ้

   1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประเมินผลการรับนิสติในปการศึกษาทีผ่านมา 

   2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาแผนการรับนิสติตาม มคอ. 2 กําหนดจํานวนนิสติ

รับตรง และระบบกลาง (Admissions)  จากผลการประเมินการรับนิสิตในปที่ผานมา สําหรับ

การรับนิสิตแบบโครงการรับตรง มีการพิจารณาเพ่ือกําหนดคุณสมบตัิทั่วไป คุณสมบตัิเฉพาะของ

ผูมสีิทธิ์สมคัร เกณฑการตดัสินผลคะแนนสอบขอเขยีน เพ่ือเรียกสอบสมัภาษณโดยคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูร โดยประธานหลักสูตรเสนอแตงตัง้กรรมการสอบคดัเลือก 

   3. ประธานหลักสตูรสงขอมูลแผนการรับนิสิตไปยังงานรับนิสติใหมเพ่ือดําเนินการรับสมัคร

นิสติและแตงตัง้กรรมการสอบคดัเลอืก 

   4. หลังจากผานขั้นตอนการรับสมคัรและยื่นคะแนนสอบขอเขยีนของมหาวิทยาลยัแลว  

อาจารยประจําหลักสตูรจะตัดสินผลการสอบขอเขยีน กําหนดจํานวนผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

จากน้ันสัมภาษณโดยอาจารยประจําหลักสตูรที่ประธานหลกัสตูรเสนอแตงตั้งโดยมหาวิทยาลยั 

กอนการสัมภาษณจะมีการประชุมกรรมการเพ่ือชีแ้จงหลกัเกณฑการตดัสินสอบผานสัมภาษณ 

   5. ประชุมตดัสินผลการสอบการรับเขาศึกษาจากคะแนนสอบขอเขยีนและคะแนนสอบ

สัมภาษณ 

   6. หลังจากมหาวิทยาลยัรับรายงานตัวขึ้นทะเบยีนเปนนิสติใหมแลว หลักสตูรจะไดยอดนสิติ

โครงการรับตรงที่มารายงานตัวเพ่ือนํามาประเมินการปรับจํานวนรับในระบบกลาง จากที่กําหนด

ในคร้ังแรกเพ่ือใหไดจํานวนนิสติเตม็แผนรับ 

   7. การรับนิสติในระบบกลาง ประธานหลักสตูรจะเสนอแตงตัง้อาจารยประจําหลักสูตรเพื่อ

เปนกรรมการสอบสมัภาษณไปยังมหาวิทยาลยัเพือ่ทําหนาทีส่อบสัมภาษณและตรวจสอบ

คุณสมบตัผิูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

   8. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรตรวจสอบคุณสมบตัทิั่วไป คุณสมบตัิเฉพาะของผูมีสทิธิ์

สมคัรในระบบกลาง รายวิชาทีย่ื่นคะแนนสอบ 

   9. กรรมการสอบสัมภาษณทําหนาทีส่อบสมัภาษณและตรวจสอบคุณสมบตัผิูมีสิทธิ์เขาศึกษา
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จากรายชื่อทีท่ปอ. ประกาศผานขอเขยีน 

  10. ประชุมตัดสินผลการสอบการรับเขาศึกษาจากคะแนนสอบขอเขยีนและคะแนนสอบ

สัมภาษณ 

  11. ระบบงานรับนิสติใหมทําหนาทีด่ําเนินการรับรายงานตัวขึ้นทะเบยีนเปนนิสติใหม  

  12. อาจารยประจําหลักสตูรประชุมประเมินกระบวนการรับนิสติ และสรุปผลการรับนิสติเพื่อ

เปนแนวทางปรับปรุงกระบวนการรับนิสติ ในปการศึกษาตอไป  

การดําเนินการ

รับนิสิต 

        หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิมีวัตถปุระสงคเพ่ือผลิตบัณฑติใหมีความรูใน

วิชาทางดานสถติ ิคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม  มคีวามสามารถศกึษา 

คนควา และวิจัย เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูอยางมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  แตละป

การศึกษาหลักสตูรไดกําหนดจํานวนรับนิสติตามแผนการรับนิสิตใน มคอ.2 จํานวน 30 คน โดย

ผูสมัครเขาศึกษาตองมคีุณสมบตัิเบื้องตนตรงตามที่กําหนดในมคอ. 2 ของหลักสตูร ที่วาสําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามญัโปรแกรมที่เนนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

หรือเทยีบเทา (B.Sc.Stat_59_3.1_1) และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ  

       ในปการศึกษา 2559 หลักสตูรตัง้เปาหมายวา นิสิตชัน้ปที่ 1 คงอยูมากกวา 70%  การ

รับนิสติไดดําเนินการตามระบบและกลไกดังน้ี 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือศึกษาผลการประเมินและขอเสนอแนะจากผู

ประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสตูร เก่ียวกบัการดําเนินการรับนิสติ  

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรจึงประเมินกระบวนการรับนิสติในปทีผ่านมาเพ่ือปรับปรุงชอง

ทางการรับนิสติเขาศึกษาเพ่ือใหไดนิสิตเต็มตามแผนรับ  ในปการศึกษาทีผ่านมาทางหลักสตูรรับ

นิสติเขาศึกษา 4 โครงการคือ โครงการการรับสมคัรบคุคลเพ่ือสอบคดัเลือกเขาเปนนสิติระดับ

ปริญญาตรี (รับตรง) โครงการสอบคดัเลือกเขาศกึษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง 

(Admissions) อีกสองโครงการเปนความรวมมือระหวางคณะวิทยาศาสตรกับหนวยงานที่

เก่ียวของไดแกโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือขายของคณะวิทยาศาสตร และโครงการ 

“คดัสรรนักเรียนพหุปญญาเลศิโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เขาศกึษาใน

ระดับอุดมศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ” ผลการรับนิสติในป 2558  มีนิสติชั้นปที่ 1  

คงอยูรวมทัง้สิ้น  21 คน มาจากโรงเรียนเครือขาย  1 คน จากโครงการรับตรงทั่วไป 2 คน  และ

จากระบบกลาง 18 คน  
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แผนผังที่ 1 ระบบการรับนิสิต 

ระบบ 

กลไก 

ระยะเวลา/ 

ผูรับผิดชอบ 

 

- ต.ค. 2558/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

 

- ต.ค. 2558/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

 

- มี.ค. 2559/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

- มี.ค. 2559/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

- เม.ย. 2559/ 

มหาวิทยาลัย 

- เม.ย. 2559/ 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

- มิ.ย. 2559/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

- มิ.ย. – ส.ค. 2559/ 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและ

มหาวิทยาลัย 

- ก.ย. 2559/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

- ต.ค. 2559/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 
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การดําเนินการ

รับนิสิต (ตอ) 

        จากการเก็บสถติิหลายปผานมาพบวาไมมีนักเรียนจากโครงการ “คดัสรรนักเรียนพหปุญญา

เลศิฯ สนใจสมัครเขาเรียนสาขาวชิาสถติิ  และนักเรียนจากโรงเรียนเครือขายของคณะวิทยาศาสตร

ก็ใหความสนใจสมคัรเขาเรียนสาขาวชิาสถติินอยมาก สาเหตุอาจเน่ืองมา 

จากนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตฯ สวนใหญเปนนักเรียนทีเ่รียนดีมีโอกาสเลือกสาขาที่ไดรับความ

นิยมจากสถาบันตาง ๆ ซึง่สถติิเปนสาขาที่ไมไดรับความนิยมเม่ือเทยีบกับหลักสตูรวิทยาศาสตร

สุขภาพหรือวิศวกรรมศาสตรเปนตน สําหรับโรงเรียนเครือขายฯ เทาที่สอบถามจากผูอํานวยการ

โรงเรียนเครือขายพบวาทางโรงเรียนเปนเครือขายกับสถาบนั 

การศึกษาตาง ๆ หลายสถาบัน  ทําใหนักเรียนมีโอกาสเลือกสาขาที่ไดรับความนิยมมากกวาสาขา

สถติ ิและทางโรงเรียนเครือขายตองการใหหลักสตูรลดเกณฑ GPAX เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนจาก

โรงเรียนเครือขายที่เรียนออนมสีิทธ์ิสมัครเรียน   สวนโครงการรับตรงทั่วไปมีนักเรียนใหความสนใจ

สมัครเขาศกึษาจํานวนมาก (161 คน) แตผูทีย่ื่นคะแนนสอบขอเขยีนไดคะแนนรวมลําดับตน ๆ 

สละสิทธ์ิการรายตัวเปนนิสติจํานวนมากเชนกัน ทางหลักสตูรจึงแกปญหาโดยเรียกผูเขาสอบ

สัมภาษณกวา 2 เทาของจํานวนรับ (52 คน) เพ่ือหวังวาผูที่ไดคะแนนรวมลําดับถดัมา มีโอกาสได

เขาศึกษา แตปการศกึษา 2558 ก็มีผูมารายตัวและคงอยูเพียง 2 คน เนือ่งมาจากนักเรียนไดสมคัร

สอบหลาย ๆ ที ่และตัดสินใจเลือกสาขา/สถาบันทีต่นเองอยากเรียนมากทีสุ่ด  ทําใหเกิดการสละ

สิทธิ์จํานวนมาก จากผลการประเมินที่ประชุมจึงมมีติไมรับนักเรียนจากโครงการ “คดัสรรนักเรียน

พหุปญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เขาศึกษาในระดบัอดุมศกึษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”  แตยงัจําเปนตองรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือขายของคณะ

วิทยาศาสตรตามบันทึกขอตกลงของคณะวิทยาศาสตรกับโรงเรียนเครือขาย (การประชุมคณะกรรม

บริหารหลักสตูร  คร้ังที่ 6/58) 

            เนื่องจากแตละปมีผูสมคัรจากโครงการรับตรงทั่วไปสละสิทธิ์การรายงานตัวจํานวนมาก  

มหาวิทยาลัยจึงเปดโอกาสใหหลักสูตรพิจารณาการรับนิสิตจากโครงการรับตรงอื่น ๆ ของ

มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมและใหมีการปรับจํานวนรับในระบบกลางในภายหลัง  จากการประเมิน

คุณภาพของนิสิตที่รับเขาศึกษาพบวานสิติไมเต็มตามแผนรับ เนื่องมาจากการสละสิทธิ ์การลาออก

กอนเขาเรียนชั้นปที ่1 และลาออกตนปที ่2 เพื่อเปลีย่นสถานศึกษาไมใชมาจากการพนสภาพนิสิต

แตนิสติที่คงอยูมีคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรลดลงจนเกดิปญหานิสติเรียนไมจบภายใน 4 ป ซ่ึง

หลักสตูรเคยทําเร่ืองไปยังคณะเพื่อขอเพ่ิมนํ้าหนักรายวิชา PAT1 ในระบบกลางเพ่ือใหไดผูเขา

ศึกษาที่มีคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรดกีวาวิชาอ่ืน ๆ แตไมไดรับการอนุมัต ิ 

          คณะกรรมการบริหารหลักสตูรไดพิจารณาการยื่นคะแนนจาก GAT PAT  หรือวิชาสามัญ 

9 วิชา จากการเก็บขอมูลนสิติที่รับจากระบบกลางกวา 5 ป พบวานิสติมปีญหาในการเรียนวิชา

คณิตศาสตรและสถติหิลายคน  หลักสูตรมีความคดิเห็นวาสาเหตุอาจมาจากการกําหนดน้ําหนัก

วิชา PAT1 ในระบบกลางที่ตองใชรวมกันหลายสถาบัน ประกอบกบัการดคูะแนนวิชาสามัญของผูมี

สิทธิ์สอบสัมภาษณปที่ผานมามคีะแนนไมสัมพันธกบั PAT1  และเพ่ือเปนการเปรียบเทยีบกับผูเขา

ศึกษาในระบบกลาง ทางหลักสตูรจึงมีมติใหยื่นคะแนนสอบ GAT PAT  ทั้งน้ีการกําหนดนํ้าหนัก
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คะแนนสอบไดพิจารณาจากนํ้าหนักคะแนน GAT PAT ในระบบกลางและยดึวตัถปุระสงคของการ

ผลติบัณฑติ ในการสมคัรโครงการรับตรงทั่วไปทางหลักสตูรจึงกําหนดน้ําหนักวชิาคณิตศาสตร 

PAT1 เปน 70% เพ่ือใหไดนิสติที่มคีุณภาพสงูขึ้นกวาปทีผ่านมา และคาดวาจะไดนิสติรับตรงทั่วไป

เพ่ิมขึ้นกวาปที่ผานมา เพราะนักเรียนที่ตั้งใจเขาศึกษาหลักสตูรสถติิจริง ๆ จะสมัครสอบแบบรับ

ตรง และจากสถติกิารสละสิทธิ์จํานวนมากของผูสมัครแบบรับตรงทางหลักสตูรสามารถปรับจํานวน

รับในระบบกลางในภายหลงัเพ่ือรับสมัครผูสมัครที่พลาดหวงัจากโครงการรับตรงตางๆ หรือผูที่

ตองการเปลีย่นสถานศึกษา ที่ประชุมจึงมีมติใหรับตรงทั่วไป 70%  รับในระบบกลาง 30%  และไม

นับโควตานักเรียนจากโรงเรียนเครือขายของคณะวิทยาศาสตรในแผนการรับ   

            สวนการรับนิสติหลังระบบกลาง ทางหลักสตูรเคยรับนิสติกลุมน้ีเขาศึกษาแตจาก

การศึกษาผลการประเมินการเรียนของนิสติที่รับหลังระบบกลาง และเก็บขอมูลนิสติกลุมนี้จนจบ

การศึกษาพบวา นสิติหลายคนมีพ้ืนฐานความรูเดมิไมเพยีงพอ ไมไดตัง้ใจเขาศกึษาอยางแทจริง 

ไมใหความรวมมือในการเรียนการสอนทําใหมีปญหาการเรียนในวิชาเอก และสงผลใหไมจบตาม

แผนการเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสตูรจึงมีมติไมรับนิสติหลังระบบกลาง 

             จากผลการประเมินโดยภาพรวม  ในปการศึกษา 2559  จึงรับนิสติ 3 ชองทาง ไดแก

โครงการโรงเรียนเครือขายของคณะวิทยาศาสตร โครงการรับตรงทั่วไป และระบบกลาง 

              ในการรับนิสติแตละชองทางคณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการประชุมพิจารณา

วิธีการ เกณฑตดัสิน คุณสมบตัิทั่วไปและคุณสมบตัเิฉพาะของผูสมัคร และเงื่อนไขการรับที่ชดัเจน 

ในขั้นตอนการสมัภาษณมีการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูรใหเปนกรรมการสอบสมัภาษณ 

           การรับนิสติรอบแรกเปนโครงการรับตรงทั่วไปของมหาวิทยาลยั  คุณสมบตัิทั่วไปเปนไป

ตามมตทิี่ประชุมของมหาวิทยาลยั สวนคุณสมบตัิเฉพาะและนํ้าหนักคะแนนสอบขอเขยีนเปนไป

ตามมตทิี่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร โดยหลกัสตูรสถติคิํานึงถึงคุณลกัษณะบัณฑติที่

พึงประสงคจึงใหน้ําหนักวิชาคณิตศาสตรมากกวาวิชาความถนัดทั่วไปและวิชาวิทยาศาสตร (PAT1 

70%, PAT2 20% และ GAT 10%) และนําสงคุณสมบตัเิฉพาะเสนอไปยังมหาวิทยาลยั ผลของ

การใหนํ้าหนักวิชาสอบคณิตศาสตร PAT1 มากกวา GAT และ PAT2 ทําใหนักเรียนที่มสีิทธิส์อบ

สัมภาษณมคีะแนน PAT1 สูงเรียงตามลําดบัคะแนนรวมจากมากไปนอยตามที่หลักสตูรตองการ 

สวนการรับนิสติโครงการเครือขายของคณะวิทยาศาสตรใหยื่นคะแนนสอบ GAT PAT เพ่ือ

เปรียบเทยีบคุณภาพของนักเรียนเครือขายกับโครงการอ่ืน ๆ และหลักสตูรไดกําหนด

คุณสมบตัิเฉพาะของผูสมัครเหมอืนปทีผ่านมาคือกําหนดคาระดับขั้นต่ําของ GPAX วิชา

คณิตศาสตร และวิชาวิทยาศาสตร  ใหยื่นคะแนนสอบ GAT PAT1 และ PAT2 และไดกําหนด

เกณฑขั้นต่ําวิชา PAT1 รอยละ 25 เพราะนักเรียนทีม่ีสทิธ์ิสมัครสอบตองเปนนักเรียนทีผ่าน

คุณสมบตัิทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะและโรงเรียนสงรายชื่อมาเทาน้ัน  

          การรับนิสิตรอบที่สองรับจากระบบกลางโดยหลักสตูรจะมีการปรับปรุงจํานวนรับเพ่ือใหมี

นิสติเต็มตามแผนรับ สําหรับคุณสมบตัิเฉพาะและคุณสมบตัทิั่วไปของผูสมัครระบบกลางไดเสนอ

ตอมหาวิทยาลยัและเปนไปตามมติทีป่ระชุมอธิการบดแีหงประเทศไทย  ในการรับนิสติรอบสองจะ
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ทําการสอบสัมภาษณผูมีสิทธิส์อบจากรายชื่อผูผานขอเขยีนที่มหาวิทยาลัยจัดสงมาโดยอาจารย

ประจําหลักสตูรทุกคน  และกรรมการสอบสัมภาษณใหคะแนนสอบสัมภาษณตามเกณฑทีต่กลงกัน

กอนการสอบสัมภาษณจากน้ันสงรายชื่อผูผานการสอบสัมภาษณใหมหาวิทยาลยัดําเนินการตอไป     

การประเมิน

กระบวนการรับ

นิสิต  

        หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิต ิมีการประเมินกระบวนการรับนิสิต ในป

การศึกษา 2559 ดงัน้ี  

       1. ผลการประเมินคุณสมบตัิผูเขาศกึษาวาตองเปนไปตามที่กําหนด พบวานิสติทั้งรับตรงและ

ระบบกลางมีคุณสมบตัผิูเขาศึกษาตรงตามทีกํ่าหนดในมคอ.2 และตรงตามประกาศรับสมคัร 

       2. ผลประเมินการรับนิสิตพบวานิสติชั้นปที่ 1 คงอยูมากกวา 70% บรรลุเปาหมาย  

เน่ืองจากนิสติรายงานตัวทัง้หมด 35 คน คงอยู 25 คน คิดเปน 71.43% จากการเก็บขอมูลพบวา

การรับตรงทั่วไปมีผูไมรายงานตัวเปนนิสติ และบางสวนลาออกจากการเปนนิสิตหลังรายงานตัว 

เม่ือเพ่ิมจํานวนรับในระบบกลางมีผูสละสิทธ์ิการสอบสัมภาษณหรือมีผูสละสิทธิ์การรายงานตัวหรือ

ลาออกตนปการศึกษา จากการเก็บขอมูลผูทีข่อลาออกพบวาสอบไดสถาบันอื่น/สาขาอ่ืนที่สนใจ

มากกวา   

      3. จากการปรับเกณฑการยื่นคะแนนสอบในการรับตรงทั่วไปและเพ่ิมกิจกรรมการปรับพ้ืนฐาน

เพ่ือเตรียมความพรอมทางการเรียน   นสิติที่รับในป 2559 มีผลการเรียนในระดับปานกลางขึ้นไป 

ไมมีผูใดมเีกรดเฉลีย่ต่ํากวา 2.00 และไมมีผูใดสอบตกวิชาหลักไดแก คณิตศาสตร สถติิ และ

คอมพิวเตอร ตามที่หลักสูตรไดวางเปาหมายวา นิสติควรมีความรูพ้ืนฐานดขีึ้นและสามารถเรียน

ตามแผนการเรียนที่วางไว                

      4. ในปการศึกษา 2559 การทีห่ลักสตูรกําหนดแผนรับ 30 คน โดยกําหนดสดัสวนการรับนิสติ

แบบรับตรงทั่วไป 70% และระบบกลาง 30%  เหมาะสมแลว เน่ืองจากการรับตรงทั่วไปจะไดนิสติ

ที่ตัง้ใจเขามาศึกษาและมีคะแนนวชิา PAT1 ไมต่ํามากนัก รวมทั้งมหาวิทยาลยัเปดโอกาสให

หลักสตูรปรับปรุงจํานวนรับนิสติจากระบบกลางในภายหลงั 

         ในการรับนิสติปการศึกษา 2559   สงผลดังนี ้

         (1) เกณฑการรับนิสติที่มหาวิทยาลยัและสมาคมอธกิารบดแีหงประเทศไทย (สอท) 

ประกาศรับ สะทอนคุณภาพของนิสติที่เหมาะสมกับหลกัสตูรที่เปดสอน และสอดคลองกับระดบั

ของหลักสตูร ประเภทหลกัสตูร ปรัชญา วิสยัทัศนของสถาบนัและหลักสตูร ผลลัพธการเรียนรูที่

กําหนดในหลักสตูร  เนื่องจากหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิตองใชความรูความ

เขาใจทางวิทยาศาสตรเปนพ้ืนฐานจึงประกาศรับนักเรียนสายวิทยาศาสตร- คณิตศาสตรเขาศกึษา 

แตในปจจุบันนักเรียนสายน้ีใหความนิยมกับการเลือกเรียนสายวิชาชีพและเลือกสถาบันที่ไดรับ

ความนิยมมากกวา  ทําใหกลุมเปาหมายมีผลการเรียนในระดับปานกลาง แตอยางไรก็ตามหลักสตูร

สถติสิามารถผลติบัณฑติกลุมน้ีไดในระดับด ีสามารถสําเร็จการศึกษาและมีงานทําในอัตราที่สงู 

(มากกวา 80%) 

        (2) เกณฑที่ใชในการคดัเลือกนิสติ กระบวนการรับนิสติ และเคร่ืองมือหรือขอมูลที่ใชในการ

คดัเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนิสิตที่สมัครเขาเรียน
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เน่ืองจากคะแนนสอบไดจากขอสอบมาตรฐานของสทศ และการรับนิสิตดําเนินการโดย

มหาวิทยาลัย และทปอ จากกระบวนการรับนิสิตที่มีมาตรฐานทําใหนิสิตที่รับเขาศึกษาในหลักสูตร

มีคุณสมบตั ิและศกัยภาพในการเรียนจนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด  ผูเขาศึกษามี

คุณสมบตัขิั้นตนทั้งความรูพ้ืนฐาน และ/หรือประสบการณทีจํ่าเปนตอการเรียนในหลกัสตูร ใฝรู ใฝ

เรียน มคีวามพรอมดานสขุภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ เน่ืองจากเปนนิสติเต็มเวลาและ

สวนใหญครอบครัวสามารถรับภาระคาเลาเรียนได     

การปรับปรุง

กระบวนการรับ

นิสิต 

         1. ในปการศึกษา 2559  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรไดพิจารณาปรับปรุงคุณสมบตัิของ

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาจากโรงเรียนเครือขายของคณะวิทยาศาสตร และจากโครงการรับตรงทั่วไปในดาน

คะแนนสอบขอเขยีนของมศว เปนการยื่นคะแนน GAT/PAT   โดยยดึวัตถปุระสงคของการผลติ

บัณฑิต จึงกําหนดนํ้าหนักวชิาคณิตศาสตรสูงกวาวิชาอืน่ ๆ เพ่ือใหนิสติสามารถเรียนวิชา

คณิตศาสตรและสถติิไดตามแผนการเรียน หลกัสตูรไดกําหนดน้ําหนัก PAT1 70%  GAT 10% 

และ PAT2 20%  เฉพาะโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือขายฯ ไดกําหนดเกณฑขั้นต่ําวิชา 

PAT1 รอยละ 25 เน่ืองจากนักเรียนเครือขายจะไดรับการพิจารณาเปนนิสิตตามรายชื่อที่ทาง

โรงเรียนสงมาซึ่งไมมีการแขงขันและที่ผานมาทางโรงเรียนไดสงนักเรียนที่มีผลการสอบวิชา PAT1 

ต่ํามาก (B.Sc.Stat.59_3.1_2 และ B.Sc.Stat.59_3.1_3) 

        2. อาจารยและนิสติในหลักสตูรทําการประชาสัมพันธหลักสตูรใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

6 โดยรวมจัดกิจกรรม SWU OPEN HOUSE ของคณะและมหาวิทยาลยั (B.Sc.Stat.59_3.1_4) 

        3. อาจารยประจําหลักสตูรเขารวมโครงการบริการวิชาการ : โครงการเปดโลกวิทยาศาสตรสู

การพัฒนาชุมชน จังหวดัสระแกวอยางยั่งยืนคร้ังที ่3 เพื่อเพ่ิมการประชาสัมพันธหลักสตูรและเห็น

ประโยชนของสาขาสถิติโดยการนําเสนอบทความวิจัยเก่ียวกับการทํางานของผูที่จบสาขาสถติิ  

และรวมจัดคายกิจกรรมวิชาการเก่ียวกับความนาจะเปนกับหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

คณิตศาสตร (B.Sc.Stat_59_3.1_5)  

        4. จากกระบวนการรับนิสิตหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ แบบรับตรงทัง้ 2 

โครงการ พบวามีนักเรียนสนใจสมัครเขาเรียนแบบรับตรงทัว่ไปประมาณ 8 เทาของแผนรับ แตทุก

ปที่ผานมาปรากฎวาผูเขาสอบสัมภาษณสละสิทธิ์เน่ืองจากสอบตดิมหาวิทยาลยัอ่ืนที่นักเรียนสนใจ

มากกวา  ทางหลกัสตูรจึงเรียกสอบสัมภาษณสองเทาเพื่อใหผูสมัครทีม่ีคะแนนสอบขอเขยีนต่ํามี

โอกาสไดรับรายงานตัวจากการที่ผูสมัครคนอื่น ๆ ที่มีคะแนนสูงกวาสละสิทธ์ิ ซ่ึงในป 2559 มีนิสติ

จากโครงการรับตรงทั่วไปคงอยูเพ่ิมขึ้นแตไมเต็มตามจํานวนรับ คณะกรรมการ  จึงมตเิพิ่มจํานวน

รับในระบบกลางจากแผนเดมิ 9 คน เปน 30 คน (B.Sc.Stat_59_3.1_6 และ การประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คร้ังที ่4/59) เพ่ือใหจํานวนนิสติรวมเปนไปตามแผนรับ 30 คน  

      5. ผลการประเมินพบวาจํานวนนิสิตในปการศึกษา 2559 โดยภาพรวมมีจํานวนนสิติรายงาน

ตัวเต็มแผนรับและมีนิสติเพ่ิมขึ้นตามที่หลักสตูรวางแผน การประชาสัมพันธหลักสตูรผานโครงการ 

SWU OPEN HOUSE  ผานโครงการบริการวิชาการ และจากศษิยเกา ทําใหมีจํานวนนิสติหลัง

รายงานตัวทุกโครงการ เปนดงันี้ (B.Sc.Stat_59_3.1_7) 
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โครงการ 
ประกาศ

รับ (คน) 

จํานวนนิสิต(คน) ผลการประเมิน

แผนรับนิสิต รายงานตัว คงอยู 

โครงการการรับสมัครบุคคล

เพื่อสอบคัดเลือกเขาเปน

นิสิตระดับปรญิญาตรี     

(รับตรงทั่วไป) 

 

21 

 

9 

 

8 

มากกวาป 

การศึกษา 2558 

 (2 คน) 

โครงการรับนักเรียนจาก

โรงเรียนเครือขายของคณะ

วิทยาศาสตร 

 

10 

 

1 

 

1 

เทาป 2558   

(1 คน) 

โครงการสอบคัดเลือกเขา

ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ในระบบกลาง(Admissions)  

 

30 

 

25 

 

16 

นอยกวาป

การศึกษา 2558 

(18 คน) 

รวม 61 35 25 เต็มตามแผนรับ 

30 คน 

  

ผลการปรับปรุง

กระบวนการรับ

นิสิต 

       1. จํานวนนิสติในปการศกึษา 2559 โดยภาพรวมมีจํานวนนิสิตคงอยูเพ่ิมขึ้นตามทีห่ลักสตูร

วางแผนไว (มากกวา 70%) สวนหนึง่อาจมาจากการกําหนดน้ําหนักสอบขอเขยีนวชิาคณิตศาสตร

มากกวาวิชาอ่ืน ในการยื่นคะแนนสอบรับตรงทั่วไปผูสมคัรตองประเมินตนเองกอนสมัครเรียนสาขา

สถติิวาจะสามารถเรียนจนจบหลักสตูรหรือไม  

      2. นิสติชั้นปที ่1 มีเกรดเฉลีย่มากกวา 2.00 ทุกคน ไมสอบตกรายวิชาใด ๆ  
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- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

ระบบและกลไก

การเตรียมความ

พรอมกอนเขา

ศึกษา 

 

         หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ มีระบบการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

เพ่ือมุงหวังใหนิสติมีความรูพื้นฐานที่จําเปนตอการเรียนในหลักสตูร มีความพรอมดานสขุภาพ

กายและจิต มีความพรอมทางการเรียนเพ่ือใหสามารถเรียนไดจนสําเร็จการศึกษา และอัตราการ

ลาออกกลางคันนอย 

         ในการเตรียมความพรอมหลักสตูรไดจัดกิจกรรมเสริมจากคณะวิทยาศาสตร และ

มหาวิทยาลยัตามระบบและกลไกเร่ืองการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ดงัแผนผังที่ 2 ระบบ

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรศึกษาผลการประเมินการเตรียมความพรอมกอนเขาศกึษาใน

ปการศึกษาทีผ่านมาเพ่ือปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาและ

ระหวางศึกษาเพ่ือใหนิสติสามารถเรียนไดจนจบการศึกษาภายใน 4 ป 

   2. หลังจากผูมีสทิธิ์เขาศกึษารายงานตัวเปนนิสติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมติที่

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะใหลดขั้นตอนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา โดยให

มหาวิทยาลยั และคณะ เปนผูรับผดิชอบดําเนินการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาเร่ืองการใช

ชีวิตในมหาวิทยาลยัแกนิสติทุกหลักสตูร เพื่อใหทุกคนเขาใจเร่ืองการเรียน การใชชีวิตใน

มหาวิทยาลยั การใชสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในมหาวทิยาลยัและคณะ   

   3. คณะวิทยาศาสตรจัดโครงการเตรียมความพรอมดานความรูพ้ืนฐานที่จําเปนตอการเรียน

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

   4.ภาควชิาคณิตศาสตรจัดโครงการเตรียมความพรอมดานความรูพื้นฐานที่จําเปนตอการเรียน

วิชาคณิตศาสตร 

   5. หลักสูตรจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมดานความรูพ้ืนฐานที่จําเปนตอการเรียนสถติ ิ

   6. กอนเปดภาคเรียนในตนปการศึกษานิสิตจะพบอาจารยทีป่รึกษาเพ่ือรับฟงการชีแ้จง

เก่ียวกับหลกัสตูรและแผนการเรียน ระบบการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล และการ

ลงทะเบยีนเรียน การเพ่ิมถอนรายวชิาที่มหาวิทยาลยัลงทะเบียนตามแผนการเรียนใหนิสติชั้นปที่ 

1–2  ทุกคน   

การดําเนินงาน

การเตรียมความ

พรอมกอนเขา

ศึกษา 

   1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรศึกษาผลการประเมินการเตรียมความพรอมกอนเขาศกึษาใน

ปการศึกษาทีผ่านมาพบวาหลักสตูรตองตัง้เปาหมายในการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอม

กอนเขาศกึษา และจากผลการเรียนของนิสิตใหม  ปการศกึษาทีผ่านมานสิิตแรกรับมพ้ืีนความรู

ออนจึงเกิดปญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร สถติิ และคอมพิวเตอร ทางหลักสตูรจึงปรับปรุง

การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมกอนเขาศกึษาและระหวางศกึษาเพ่ือใหนิสติสามารถเรียน

ไดจนจบการศึกษาภายใน 4 ป โดยปูพ้ืนฐานวชิาคณิตศาสตร สถิต ิและคอมพิวเตอร กอนเปด

ภาคเรียนโดยวางเปาหมายวา นิสติลาออกกลางคันจํานวนนอย นิสติถอนรายวิชาจํานวนนอย

หรือสอบตกนอย โดยกําหนดตัวชี้วัดเปน สิ้นปการศกึษา 2559 นิสติใหมมีอตัราคงอยูมากกวา 

70%  นิสติสามารถเรียนตามแผนการเรียนที่วางไวมากกวา 75%   



 หนา 20 

    การดําเนินงานการเตรียมความพรอมกอนเขาศกึษาในปการศึกษา 2559 มีกิจกรรมที่สําคัญ

สรุปไดดงัน้ี 

   1. การเตรียมความพรอมโดยสาขาวิชาสถิต ิ

        1.1  สาขาวชิาสถติิ มีการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมเพ่ือใหนสิิตใหมมีความรู

พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร สถติ ิและคอมพิวเตอร กอนเปดภาคการศกึษา  โดยมีวัตถปุระสงคดงัน้ี 

           (1) เพ่ือใหนิสติสามารถทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตรและสถติิไดอยางรวดเร็วโดยใชเคร่ือง

คํานวณเชงิกราฟ  TI-Nspire CX CAS ชี้ใหเห็นความสําคัญของความรูพ้ืนฐานตาง ๆ ทาง

คณิตศาสตรและสถติ ิ 

          (2) เพื่อใหนสิติสามารถเขาใจภาษา C เบื้องตน และเตรียมพรอมการเรียนคอมพิวเตอร

ในหลักสตูร 

           ในการจัดกิจกรรมหลกัสูตรสถติิไดเชิญ อ.ดร.สายณัห โสธะโร ผูเชีย่วชาญดานการใช

เคร่ืองคํานวณเชิงกราฟ  TI-Nspire CX CAS มาสอนสรุปเนือ้หาที่นักเรียนเคยเรียนมา ซ่ึงนสิติ

จะเห็นผลการคํานวณจากเคร่ืองคํานวณเชงิกราฟเพ่ือตรวจสอบความถูกตองจากการคํานวณ

ดวยมือ  เห็นความสําคญัของความรูพ้ืนฐานและสญัลักษณตาง ๆ ทางคณิตศาสตรและสถติ ิที่

ตองใชในระดับการศึกษาทีสู่งขึ้น สวนวิชาคอมพิวเตอรทางหลักสตูรไดใหนิสติรุนพ่ีมาสอน

หลักการเขยีนภาษา C เบื้องตน เพ่ือใหนิสติสามารถเขาใจภาษา C เบื้องตน และเตรียมพรอม

การเรียนคอมพิวเตอรในหลักสตูร (B.Sc.Stat_59_3.1_8)    

       1.2  หลักสตูรรวมกับภาควิชาคณิตศาสตรจัดโครงการปฐมนิเทศนิสติชั้นปที่ 1 เพ่ือใหนิสิต

ไดทราบถึงปรัชญา ปณิธาน และวัตถปุระสงคของภาควชิาคณิตศาสตร ในการจัดการเรียนการ

สอนรวมทั้งทัง้กิจกรรมดานตาง ๆ ในการพัฒนานิสติทัง้ดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 

บุคลิกภาพและสขุภาพ ตลอดจนการปรับตัวของนสิิตเพ่ือใหสามารถอยูในสังคมอยางมคีวามสุข 

(B.Sc.Stat_59_3.1_9) 

       1.3  อาจารยที่ปรึกษาอธิบายเก่ียวกับหลกัสตูร แผนการเรียน ทุนการศึกษาและการทํา

กิจกรรม เพื่อใหนสิติเขาใจระบบการเรียนและการสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ป 

      1.4 นิสติสาขาวิชาสถติิจัดกิจกรรมแรกพบเอกสถติ ิเพือ่สรางความอบอุนใหกับนิสติใหม ใน

ความควบคุมของอาจารยประจําหลักสตูร (B.Sc.Stat_59_3.1_10) 
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แผนผังที่ 2 ระบบการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  

ระบบ 

กลไก 

ระยะเวลา/ 

ผูรับผิดชอบ 

 

- มิ.ย. – ส.ค. 2559/

ภาควิชาคณิตศาสตร               

คณะวิทยาศาสตร            

และมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ส.ค. 2559 และ 

ม.ค. 2560/ อาจารย

ที่ปรึกษา 

 

- ส.ค. 2559 และ 

ม.ค. 2560/ อาจารย

ที่ปรึกษาและ

มหาวิทยาลัย 

 

 

 



 หนา 22 

การดําเนิน งาน

การเตรียมความ

พร อ มก อน เข า

ศึกษา (ตอ) 

     2. การเตรียมความพรอมโดยคณะวทิยาศาสตร 

          2.1 คณะวิทยาศาสตรโดยความรวมมือของภาควิชาคณิตศาสตร ฟสิกส เคมแีละ

ชีววิทยา มกีารจัดกิจกรรมเพ่ือใหนิสติใหมมีความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

ภาษาอังกฤษ  

             ในชวงกอนเปดภาคเรียนภาคตน คณะวิทยาศาสตรจัดโครงการปรับพื้นฐานวิทย-

คณิต-อังกฤษ สําหรับนิสิตใหมเพ่ือปรับพ้ืนฐานนิสติใหมทุกหลักสตูร และสาขาวิชาคณิตศาสตร 

ที่รวมจัดโครงการเตรียมความพรอมดานวชิาการของนิสติชัน้ปที่ 1 มกีารประเมินการเรียนรูของ

นิสติใหมกอน-หลังปรับพ้ืนฐาน (B.Sc.Stat_59_3.1_11)  

         2.2 คณะวิทยาศาสตรจัดปฐมนิเทศนิสติชั้นปที่ 1  ในสวนของอาจารยทีป่รึกษาและนิสิต

รุนพ่ีไดรวมกันแนะแนวการศกึษา ทุนการศึกษา การทํากิจกรรม และการใชชีวิตในมหาวิทยาลยั

ตลอดเวลาที่นิสติมีปญหาหรือตองการคําแนะนํา(B.Sc.Stat_59_3.1_12) 

    3. การเตรียมความพรอมโดยมหาวทิยาลยั  

       มหาวิทยาลยัจัดกิจกรรมเพ่ือใหนิสติใหมมีความพรอมในการใชชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลยัอยาง

มีความสุข และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมกอนเปดภาคการศึกษา

ตน ปการศึกษา 2559 ดงัตอไปน้ี 

       3.1 กิจกรรมเพ่ือสังคมที่ปลูกฝงและเนนย้ําเร่ืองแรงบนัดาลใจใหนสิติใหมทุกคน โดยจัด

คายสรางแรงบันดาลใจกิจกรรมเพื่อสงัคมใหนองใหม มศว ประจําปการศึกษา 2559  ซึง่คายนี้

จะทําใหนองใหมไดเรียนรูเปาหมายของมหาวิทยาลยัเพ่ือรับใชสงัคม ที่วิทยาลยัโพธิวิชชาลยั 

จังหวัดสระแกว  เพื่อใหนิสติมีจิตสํานึกสาธารณะ จัดโดยกองกิจการนิสติ และฝายบริการ

วิชาการแกสังคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (B.Sc.Stat_59_3.1_13) 

      3.2 เพื่อใหนสิติไดรับความรูเกีย่วกับการเรียน การใชชวีิตในมหาวิทยาลยัและเพ่ือเสริมสราง

นิสติ มศว ใหมีอัตลักษณ 9 ประการ ไดแก 1.ใฝรูตลอดชีวิต 2.คดิเปน ทําเปน 3.หนักเอาเบาสู 

4.รูกาลเทศะ 5.เปยมจิตสํานึกสาธารณะ 6. มีทักษะสื่อสาร  7. ออนนอมถอมตน 8.งามดวย

บุคลิก 9.พรอมดวยศาสตรและศลิป  มหาวิทยาลยัใหนสิติใหมทุกคนเขารวมโครงการปฐมนิเทศ 

ตอนรับนิสติใหมและคายเสริมสรางอัตลักษณนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 

2559 โดยมีอาจารยในสาขาวิชาสถติิมีสวนรวมกับกองกิจการนิสิตของมหาวิทยาลยัในการ

ปฐมนิเทศนิสติใหม มีพิธตีักบาตร ผูกเนคไท อบรมคุณธรรมจริยธรรม เร่ืองบัณฑติไทยไมโกง พิธี

บายศรีสูขวัญ มีการทํากิจกรรมฐานเพ่ือเสริมสรางนิสติ มศว ใหมีอัตลักษณ 9 ประการ 

(B.Sc.Stat_59_3.1_14)       

การประเมินการ

เตรียมความ

พรอมกอนเขา

ศึกษา 

 

        คณะกรรมการบริหารหลักสตูรไดประเมินระบบการเตรียมความพรอมกอนเขาศกึษาในป

การศึกษา 2559  พยวากิจกรรมที่คณะหรือมหาวิทยาลยัจัด นิสติหลกัสตูรสถติิเขารวมกิจกรรม

ภาคบังคบัครบ ผลการประเมินพบวาบรรลุวัตถุประสงค นิสติสามารถใชชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลยั

ไดอยางมีความสขุ ไมมีปญหาความเครียด ไมมีการรองเรียนเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมของนิสติ 

นิสติสามารถเพ่ิม-ลดการลงทะเบยีนได   



 หนา 23 

        ในสวนกิจกรรมการเตรียมความพรอมของสาขาวชิาสถติิที่มีการปรับปรุงจากป 2558   มี

เปาหมายใหนสิติมคีวามพรอมในการเรียนหลักสตูรสถติิจนสาํเร็จการศึกษาภายใน 4 ป 

สาขาวชิาสถติิไดจัดอบรมเน้ือหาคณิตศาสตรและสถติิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช

เคร่ืองคํานวณเชิงกราฟ TI-Nspire CX CAS และอบรมหลักการภาษา C เบื้องตน ใหกับนิสติใหม

กอนเปดภาคการศกึษาตน เพ่ือใหนิสติปรับตัวใหพรอมและเห็นแนวทางการเรียนคณิตศาสตร 

สถติ ิและคอมพิวเตอร ในหลักสตูร ผลการประเมินพบวาไมมีนิสติสอบตกวิชาคณิตศาสตร สถติิ

และคอมพิวเตอร 

       จากผลการประเมินกระบวนการโดยรวมพบวาการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของ

นิสิตหลักสูตรสถิติในปการศึกษา 2559 บรรลุเปาหมายที่วางไว นิสิตสามารถใชชีวิตในร้ัว

มหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุข ไมมีการรองเรียนเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต  นิสิตสวน

ใหญสามารถเรียนตามแผนการเรียนที่หลักสูตรวางไว 

การปรับปรุงการ

ดําเนินงานการ

เตรียมความ

พรอมกอนเขา

ศึกษา  

 

 

 

 

         ในปการศกึษา 2559  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดปรับปรุงการเตรียมความพรอม

กอนเขาศกึษาใหกับนิสติใหมสาขาวิชาสถติิใหดขีึ้นดังน้ี 

         (1) กําหนดเปาหมายของการจัดกิจกรรมใหชดัเจนขึน้ 

         (2) อบรมความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถติิโดยใชเคร่ืองคํานวณเชงิกราฟ กอนเปด

ภาคการศึกษาตนเพ่ือใหนิสติปรับตัวสําหรับการศกึษาหลักสตูรสถติิในชั้นปที ่1 

         (3) อบรมหลกัการภาษา C เบื้องตนเพื่อใหนิสติเตรียมตัวกับการเรียนคอมพิวเตอรในชั้น

ปที่ 1 

         (4) ตอนกลางภาคการศึกษาปลายจัดอบรมความรูพ้ืนฐานทางสถติิอกีคร้ังหนึ่งเพ่ือเนนย้ํา

ความสําคญัของสัญลักษณพ้ืนฐานทางสถติิ โดยอาจารยที่ปรึกษาไดสอนการคํานวณสถติพิรรณา

จากประชากรและตัวอยางโดยใชฟงกชันทางสถิตแิละคณิตศาสตรของเคร่ืองคํานวณ CASIO เพื่อ

ทบทวนความรูในระดับมัธยมศกึษาตอนปลายและเน้ือหาสถติิทีก่ําลังศกึษาอยู ผลการประเมิน

พบวากอนสอนการใชฟงกชันในเคร่ืองคํานวณ นิสติบางคนไมรูจักสัญลกัษณ ไมสามารถแยก

ความแตกตางระหวางประชากรและตัวอยาง หลังการสอนนิสติเขาใจความแตกตางระหวาง

คาพารามิเตอรและคาสถติิ (B.Sc.Stat_59_3.1_15) 

        (5)  จากการพูดคยุกบันิสติในที่ปรึกษา หลกัสตูรจึงใหนิสติรุนพีต่ิววิชาคณิตศาสตร ผลการ

ประเมินพบวานิสติใหความสนใจเขารับการติวมากกวา 80% (B.Sc.Stat_59_3.1_16) 

ผลการประเมิน

การปรับปรุงการ

ดําเนินงานการ

เตรียมความ

พรอมกอนเขา

ศึกษา ในป

การศึกษา 2559 

       ผลการประเมินการปรับปรุงการดําเนินงานการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ในป

การศึกษา 2559 บรรลุเปาหมายการดําเนินงานทีต่ั้งไว กลาวคือปลายปการศึกษา 2559 ไมมี

นิสติชั้นปที ่1 ลาออกหลังจากเขาศึกษา (อัตราคงอยู 100%)  นิสติใหมทุกคนที่เขารวมทุก

กิจกรรม/โครงการภาคบังคบั สามารถนําความรูพ้ืนฐานที่ไดจากการเขารวมกิจกรรม/โครงการ

อบรมมาตอยอดการศึกษาในชั้นปที่ 1 และนิสิตสามารถเรียนไดตามแผนการเรียนทีกํ่าหนดไว 

76%  กลาวคือนิสติสามารถปรับตัวใหเขากับการเรียนวชิาคณิตศาสตร สถติิ และคอมพิวเตอรได

ดขีึ้น ไมมีนิสติสอบตกในรายวิชาคณิตศาสตร สถติิ และคอมพิวเตอร ยกเวนมีนิสติถอนรายวชิา 



 หนา 24 

CP111  6 คน ตามคําแนะนําของอาจารยผูสอนเน่ืองจากทาํคะแนนเก็บภาษา C ไมถึง 50% 

กลัววาจะไดเกรด E  

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Stat_59_3.1_1 คุณสมบตัขิองผูที่เขาศกึษาและแผนการรับนิสติตาม มคอ. 2  

B.Sc.Stat_59_3.1_2 ระเบียบการสอบคดัเลือกเขาเปนนิสติระดับปริญญาตรี(รับตรง) ประจําปการศึกษา 

2559 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

B.Sc.Stat_59_3.1_3 ระเบียบการสอบคดัเลือกเขาเปนนิสติระดับปริญญาตรี(รับตรง) ประจําปการศึกษา 

2559 โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือขายของคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

B.Sc.Stat_59_3.1_4 โครงการ SWU OPEN HOUSE  สาขาวิชาสถติิ ภาควิชาคณิตศาสตร คณะ

วิทยาศาสตร 11-12 พฤศจิกายน 2559 

B.Sc.Stat_59_3.1_5 โครงการเปดโลกวิทยาศาสตรสูการพัฒนาชมุชน จังหวัดสระแกวอยางยั่งยืนคร้ังที่ 3 

B.Sc.Stat_59_3.1_6 ระเบียบการคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจําปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.1_7 สรุปจํานวนนิสติระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.1_8 กิจกรรมเตรียมความพรอมนิสติสถติิ วันที ่29 กรกฎาคม 2559 

B.Sc.Stat_59_3.1_9 การปฐมนิเทศนิสิตใหม ปการศึกษา 2559 วันที ่31 สิงหาคม 2559  ภาควิชาคณิตศาสตร 

B.Sc.Stat_59_3.1_10 โครงการแรกพบเอกสถติิ  

B.Sc.Stat_59_3.1_11 โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนิสติชั้นปที ่1 -5  สิงหาคม 2559 

B.Sc.Stat_59_3.1_12 โครงการปฐมนิเทศนิสติชั้นปที ่1 คณะวิทยาศาสตร วันที่ 17 สงิหาคม 2559 

B.Sc.Stat_59_3.1_13 คายสรางแรงบันดาลใจกิจกรรมเพือ่สงัคม 

B.Sc.Stat_59_3.1_14 โครงการปฐมนิเทศ ตอนรับนิสติใหมและคายเสริมสรางอัตลกัษณนิสติ มหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2559 วันที ่8-11 สงิหาคม 2559 

B.Sc.Stat_59_3.1_15 อบรมการใชฟงกชันทางสถติแิละคณิตศาสตรของเคร่ืองคํานวณ CASIO ของนิสิตหลกัสตูร 

วท.บ. สถติ ิชั้นปที่ 1 

B.Sc.Stat_59_3.1_16 โครงการ MATH CLINIC 
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การสงเสริมและพัฒนานิสิต  (ตัวบงช้ีที่ 3.2) 

- การควบคุมดูแลการใหคําปรกึษาวชิาการและแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี   

ระบบและกลไก

การใหคําปรึกษา

วิชาการและแนะ

แนวแกนิสิต 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกับหลกัสูตรอ่ืน ๆ ในภาควชิาคณิตศาสตรวางระบบ

และกลไกการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี ดังแผนผงัที ่3 ระบบการให

คําปรึกษาวิชาการ ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาการเปนอาจารยทีป่รึกษาของอาจารยประจํา

หลักสตูรโดยดูจํานวนนิสิตตออาจารย และเสนอแตงตัง้อาจารยที่ปรึกษาไปยังภาควิชา และ

ภาควชิาสงขอมลูไปตามลําดับชั้นเพ่ือใหมหาวิทยาลยัมีคําสั่งแตงตัง้อาจารยทีป่รึกษา 

   2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรกําหนดระบบอาจารยทีป่รึกษา ชวงเวลาการเขาพบของนิสติ 

และการใหคําปรึกษาลอตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

   3. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรกําหนดกรอบใหอาจารยทีป่รึกษาควบคุมดแูลการให

คําปรึกษาวิชาการ แนะนําการลงทะเบยีนโดยคํานึงถึงความตองการ ความสนใจและศักยภาพ

นิสติ และแนะแนวแกนิสติในทีป่รึกษา รวมทั้งใหความชวยเหลือนสิติทีมี่ปญหาทางการเรียนหรือ

อ่ืน ๆ  

   4. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรสรางแผนการจัดการความเสี่ยงดานนิสติ 

   5. กําหนดใหนิสติสามารถรองเรียนผาน email, LINE หรือ ผานอาจารยที่ปรึกษา อาจารย

ผูสอน หรือ บน e-survey ของคณะวิทยาศาสตร และเสนอใหอาจารยประจําหลักสตูร จัดการ

ขอรองเรียน 

   6. ปลายปการศึกษาใหนิสิตประเมินอาจารยที่ปรึกษาดวยแบบประเมินของภาควิชา ประเมิน

อาจารยผูสอนดวยแบบประเมิน ปค.003 และ ปค.004 

   7. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประเมินระบบการใหคําปรึกษา อาจารยผูสอน และการ

จัดการขอรองเรียน 

   8. ปรับปรุงแกไขการทํางานของอาจารยทีป่รึกษา 
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แผนผังที่ 3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการ 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผูรับผิดชอบ 

 

- ตนปการศึกษา/

มหาวิทยาลัย 

 

- ตลอดปการศึกษา/ 

อาจารยที่ปรึกษาและ

มหาวิทยาลัย 

 

- ตลอดปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- ปลายปการศึกษา/ปลาย

ภาคเรียน/ อาจารยประจํา

หลักสูตร 

 

- ปลายปการศึกษา/ 

อาจารยที่ปรึกษาและ

อาจารยผูสอน 
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การดําเนินงาน

การใหคําปรึกษา

วิชาการและแนะ

แนวแกนิสิต 

          หลักสตูรมีระบบการควบคุมดแูลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสติเพ่ือให

นิสติในหลักสตูรสามารถเรียนไดอยางมีความสขุ มีจิตสํานึกสาธารณะและสําเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด   ในปการศกึษา 2559 หลักสตูรกําหนดตัวชี้วัดวานิสติในหลักสตูรสามารถ

เรียนไดอยางมีความสขุ มีจิตสํานึกสาธารณะ นิสิตคงอยูสําเร็จการศึกษาภายใน 4 ป มากกวา 

95%  โดยมีการควบคุมดแูลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิต และการบริหาร

จัดการความเสี่ยงดงัน้ี   

       1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาการเปนอาจารยที่ปรึกษาของอาจารยประจํา

หลักสตูรโดยดูการทําหนาทีข่องอาจารยทีป่รึกษาวิชาการ การแนะแนวการใชชีวติแกนิสติ 

จํานวนนิสิตตออาจารย และการดแูลนิสติในทีป่รึกษาตอเนือ่งจนจบหลักสตูร ในการแตงตั้ง

อาจารยที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรจะเสนอชื่ออาจารยประจําหลักสตูรเพ่ือแตงตัง้

อาจารยที่ปรึกษาชั้นปละ 1 คน โดยอาจารยที่ปรึกษาคนหนึง่ ๆ จะดแูลนิสติในที่ปรึกษาไมเกิน 

35 คน ตั้งแตแรกเขาจนจบการศึกษา และเสนอแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูรที่ไมมีนิสติในป

การศึกษาใหมเปนอาจารยที่ปรึกษาชั้นปที ่1 ไปยังคณะวิทยาศาสตรและมหาวิทยาลยั  เพ่ือให

มหาวิทยาลยัมคีําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา  

       2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร กําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาแตละคนกําหนดชวงเวลา

การเขาพบของนสิติและการใหคําปรึกษาแกนิสติในทีป่รึกษาตามปฏทิินการศึกษาของ

มหาวิทยาลยั และกําหนดบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหนิสติในทีป่รึกษาไดทํากิจกรรม 

ตาง ๆ เพ่ิมเตมิดังนี ้  

       (1) อาจารยที่ปรึกษาชั้นปที ่1 ถงึชั้นปที ่4 ดแูลกิจกรรมภาคบังคับของมหาวิทยาลยั ดแูล

แผนการเรียน การเพ่ิม ถอนรายวิชา ของนิสติในที่ปรึกษา ดูแลเร่ืองทุนการศึกษา แนะแนวการ

ใชชีวิตแกนิสติ ควบคุมการทําสัมมนาและโครงงานของนิสติชั้นปที ่4 

       (2) อาจารยที่ปรึกษาชั้นปที ่3 ดแูลเร่ืองการฝกงานของนิสติ 

       (3) ในปการศกึษา 2560 ใหอาจารยประจําหลักสตูรทีไ่ดรับแตงตั้งเมื่อปการศกึษาที่ผานมา

เปนอาจารยที่ปรึกษาชั้นปที ่1 คูกับประธานหลักสตูรเพ่ือใหประะธานหลักสตูรเปนพ่ีเลีย้งและ

สอนงานอาจารยที่ปรึกษาใหมเพ่ือชีแ้จงรายละเอยีดเก่ียวกับหลักสตูร แผนการเรียน และขอควร

ระวังตาง ๆ  

      3.  เพ่ือใหอาจารยที่ปรึกษาปฏิบตังิานไดอยางมปีระสิทธิภาพ กอนเปดภาคการศึกษาตน 

มหาวิทยาลยัจะจัดอบรมการเปนอาจารยทีป่รึกษาวชิาการ การดแูลนิสติที่มีปญหาตาง ๆ การ

ดแูลการทํากิจกรรมของนิสติในภาพรวม มหาวิทยาลยัไดแจกคูมือการเรียนระดบัปริญญาตรี ที่มี

รายละเอียดคําสัง่แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ปฏทิินการศกึษาและรายละเอียดตาง ๆ เกีย่วกับการ

เรียนการสอน (B.Sc.Stat_59_3.2_1) คูมอือาจารยทีป่รึกษาและอาจารยผูสอน 

(B.Sc.Stat_59_3.2_2) และปฏิทินวิชาการ (B.Sc.Stat_59_3.2_3)  

     4. หลักสตูรมีนโยบายใหอาจารยทีป่รึกษาอํานวยความสะดวกใหนิสิตทีต่องการคําปรึกษา

แบบเรงดวนโดยเปดโอกาสใหนสิติในทีป่รึกษาตดิตอไดหลายชองทาง เชน เขาพบตามเวลาใน
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ตารางนดัพบทีต่ดิหนาหองทํางาน หรือกอน-หลังเวลาเรียน ปรึกษาผาน Line , Facebook , 

email หรือทางโทรศัพท  

    5. เพ่ือใหการเรียนของนิสติสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน อาจารยที่ปรึกษาจะให

คําแนะนําการลงทะเบยีนเรียนโดยอธบิายแผนการเรียน แนะนําวิชาเลือกทีเ่ปดเรียนใหกับนิสติ

ตามความตองการ ความสนใจและศักยภาพของนิสติ ในชวงเวลากอนเปดภาคเรียนตามแผนการ

ใหคําปรึกษา (B.Sc.Stat_59_3.2_4 และ B.Sc.Stat_59_3.2_5) 

    6. เพ่ือใหการเรียนของนิสติทีม่ีปญหาสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน อาจารยที่ปรึกษาแต

ละชั้นปจะแบงปนขอมลูนิสติในที่ปรึกษา เชน ลักษณะนิสิต จุดแข็งและจุดออน ของนิสติที่ตอง

ใหความเอาใจใสเปนพิเศษ 

    7. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการประชุมรวมกันเพือ่พิจารณาการบริหารจัดการความ

เสีย่งดานนสิติทีมี่ผลการเรียนต่ํา ความเสีย่งที่จะออกกลางคนั หรือสําเร็จการศึกษาหลัง 4 ป ที่

หลักสตูรไดจัดทําแผนบริหารความเสีย่งดานนิสติ (B.Sc.Stat_59_3.2_6) 

    8. นําผลการประเมินความเสีย่งที่เกดิขึ้นจะเกิดจากนิสติไมจบการศึกษาตามหลักสตูรภายใน 

4 ป มาปรับปรุงวิธีการปองกันความเสีย่งที่นิสติจะไมสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

    9. ในการดแูลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสติของอาจารยทีป่รึกษา เพ่ือให

นิสติสําเร็จการศึกษาภายใน 4 ป เม่ือนิสติมีปญหาทางวิชาการ อาจารยที่ปรึกษาจะพูดคยุกับ

นิสติ และอาจารยผูสอน เพื่อทําการแกปญหาในเบื้องตน และตดิตามผลการแกปญหาไปจนใกล

สอบปลายภาค ถาเห็นวานิสติเรียนไมไดจริง ๆ อาจารยที่ปรึกษาจะแนะนําใหนิสติถอนรายวชิาที่

คดิวาจะสอบไมผาน ในกรณีที่อาจารยไดขอมูลวามีนิสติขาดเรียนตดิตอกัน อาจารยทีป่รึกษาจะ

สอบถามเพ่ือน ๆ เพ่ือหาขอมูลประกอบการพูดคยุกบันิสติ และแกปญหาในเบื้องตน 

  10. อาจารยที่ปรึกษาสํารวจนิสิตที่ไมเรียนตามแผนมาพิจารณาการจัดตารางสอนและปรับ

แผนการเรียนของนิสติเพ่ือใหนิสติสําเร็จการศึกษาภายใน 4 ป 

การประเมินผล

การใหคําปรึกษา 

และแนะแนวแก

นิสิตและการ

จัดการความ

เสี่ยงดานนิสิต 

 

           ในเดือนพฤษภาคม 2559 ภาควิชาจัดทําแบบประเมินออนไลนการใหคําปรึกษาและ

แนะแนวการใชชีวิตแกนิสติโดยผานระบบอาจารยที่ปรึกษาแกนสิติทุกชั้นป ผลการประเมินความ

พึงพอใจมีรายละเอียดดังนี ้

หัวขอ 
คาเฉลีย่ 

ของความพึงพอใจ 

  -ไดรับความเอาใจใสและมนุษยสมัพันธทีด่ีจากอาจารย 

     ทีป่รึกษา 
4.19 

  -ไดรับขอมูลและคําปรึกษาเกีย่วกับการศึกษา 

     ทุนการศึกษา การศึกษาตอจากอาจารยทีป่รึกษา 
3.81 

  -มีการใหคําปรึกษาในดานการใชชีวิตที่เหมาะสมจน 

     สามารถแกไขปญหา(ถามี) ไดสําเร็จ 
3.81 
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 - มีการจัดเวลาหรือชองทางในการเขาพบอาจารยที ่

    ปรึกษาอยางเหมาะสมเชน โทรศัพท E-mail, 

     Website, Facebook, LINE และอื่นๆ  

4.25 

รวม          4.02 

        1.จากผลการประเมินพบวาคาเฉลีย่ของความพึงพอใจรวมอยูในระดับมากขึ้นไป 

(B.Sc.Stat_59_3.2_7) 

      2. จากการประชุมหลักสตูรเร่ืองการใหคําปรึกษานิสติ ผลการประชุมพบวาอาจารยที่

ปรึกษาใหคําแนะนําดแูลแกปญหานิสติที่มปีญหาการเรียนรายบคุคลและแนะนํานิสติทีมี่ปญหา

การเงินจนสามารถยื่นกู กยศ หรือขอทุนการศึกษาอื่น ๆ ไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด 

(B.Sc.Stat_59_3.2_8) 

      3. จากการบริหารจัดการความเสีย่ง เพื่อใหนสิติคงอยูสําเร็จการศึกษาภายใน 4 ป มากกวา 

95%  อาจารยที่ปรึกษาจะดูแลแผนการเรียนของนสิติทีมี่ปญหาอยางใกลชิด การประชาสัมพันธ

ทุนการศึกษาใหนสิติทีมี่ปญหาการเงิน การปรับตารางสอนและปรับแผนการเรียน เพ่ือใหนิสติ

เรียนจบภายใน  4 ป ผลการบริหารความเสีย่งสิ้นปการศึกษา2559 เปนดังน้ี 

ชั้นปที ่ เกรดเฉลีย่

สะสม 

สภาพรอ

พินิจ  (คน) 

ถอน/ไมผาน

วิชาบังคับ

(คน) 

ถอน/ไมผานวิชา

บังคับ (วิชา) 

1 ≥2.00 - 6 2 

2 ≥2.00 1 2 3 

3 ≥2.00 - 3 4 

4 ≥2.00 - - - 

≥5 ≥1.97 1 1 2 

         จากการบริหารความเสีย่ง ดวยการปรับตารางสอน การปรับแผนการเรียน และการติว

วิชาบังคับ ทําใหในปการศึกษา 2559 นิสติคงอยูชั้นปที่ 4  ทุกคนสําเร็จการศึกษา คดิเปน 

100%  ซึง่มีคาสงูขึ้นเมือ่เทยีบกับนิสติคงอยูชั้นปท ี4  ในปการศึกษา 2558  ที่สําเร็จการศึกษา

คดิเปน 94.12% (ไมจบ 1 คน จากทั้งหมด 17 คน)  มีนิสติตกคางสําเร็จการศึกษา 1 คน  

อีก 1 คน ที่ไมจบเน่ืองจากขาดเรียนบอยดวยปญหาสขุภาพ เรียนตามเพ่ือนไมทันจนทําใหตอง

ถอนหลายรายวิชา สวนนิสติชั้นปที่ 1-3 มีผลการเรียนในระดับที่นาพอใจ มีสภาพรอพินิจเพียง  

1 คน 

         จากผลการประเมินการใหคําปรึกษาแกนิสติและการจัดการความเสีย่งดานนิสติโดย
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ภาพรวมพบวาอาจารยทีป่รึกษาทุกคนทําหนาที่อยางด ีหลักสตูรสามารถควบคุมความเสีย่งได 

นิสติมีปญหาการเงินลดลงจากการไดรับทุนการศกึษาจากแหลงตาง ๆ นิสติมปีญหาการเรียน

ลดลงและนิสติคงอยูชั้นปสุดทายจบการศึกษาได 100%  ตามเปาหมายที่วางไว 

การปรับปรุงการ

ใหคําปรึกษา

วิชาการและแนะ

แนวแกนิสิต 

      สําหรับปการศึกษา 2559 ที่นิสติคงอยูชั้นปที ่4 จบการศึกษาทุกคน  ทางหลักสตูร

มอบหมายใหประธานหลักสตูรซึ่งทําหนาที่จัดตารางสอน จัดเก็บขอมูลเพ่ือการพัฒนานิสติและ

ปรับแผนการเรียนเพ่ือใหนิสติสําเร็จการศึกษาภายใน 4 ป 

       จากผลการประเมินการใหคําปรึกษาและบริการขอมูลขาวสารแกนิสติอาจารยที่ปรึกษานํา

ผลมาปรับปรุงการตดิตอสื่อสารกับนิสติทางสังคมออนไลนหรือทางโทรศพัท  หรือประสานงาน

แทนนิสติ ในกรณีที่อาจารยมีขอมูลของนสิติเชน ทุนเรียนดสีําหรับนิสติที่ทางคณะแจกเปน

ทุนการศึกษา หรือทุนมลูนิธิ ดร. แถบ ที่ใหกับนิสิตที่มผีลการเรียนสงูสดุ อาจารยทีป่รึกษาจะดึง

ขอมูลจากระบบ SUPREME ไดทันที นอกจากน้ีอาจารยประจําหลักสตูรทุกคนสามารถ

ตดิตอสื่อสารกบันิสติไดทางสงัคมออนไลน  อาจารยทีป่รึกษามีขอมูลนิสิตที่มปีญหาการเงินเพ่ือ

สนับสนุนการขอทุน หรือชวยแนะนํางานพิเศษ  หรือถามีปญหาทางวิชาการอาจารยผูสอนจะ

สอนแกนิสติที่ตองการเพ่ิมเติม หรืออาจารยทีป่รึกษาจะหาเพ่ือน ๆ ชวยติววิชาการให ในกรณีที่

ทุนการศึกษาไมพอแจกกับนิสติ  อาจารยบางทานจะแบงเบาภาระของนิสติโดยบริจาคเงิน

ทุนการศึกษา สําหรับกรณีที่นิสติมปีญหาทางการเรียนอาจารยที่ปรึกษา ไดดแูลอยางใกลชิดโดย

อาศยัสื่อสงัคมออนไลนและประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรถงึปญหานิสิตเพ่ือชวยประคอง

ใหนิสติสามารถเรียนจนจบหลักสตูรเปนระยะ ๆ 

       นอกจากน้ีทางหลกัสูตรไดสรางกลุมไลนที่สมาชกิประกอบดวยอาจารย ศษิยเกา และศษิย

ปจจุบัน เพ่ือการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ เชนการรับสมัครงาน ตองการนิสิตทํางานพิเศษ 

ฝกงาน ทุนการศึกษา อาจารยหรือศิษยเกาจะสงขอความประชาสัมพันธในกลุมทันท ี

ผลการปรับปรุง

การใหคําปรึกษา

วิชาการและแนะ

แนวแกนิสิต 

       ปการศกึษา 2559  นิสติคงอยูชั้นปที ่4 จบการศึกษาทุกคน  และนิสติทุกชั้นปไมมีปญหา

การเรียนยกเวนนิสติชั้นปที ่2 อยูในสภาพรอพินิจเพยีงรายเดียว 
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- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ระบบและกลไกการ

พัฒนาศักยภาพ

ของนิสิตและการ

เสริมสรางทักษะ

การเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

 

        ในการพัฒนาศักยภาพของนิสติและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรคํานึงถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 จึง

กําหนดนโยบาย เปาหมาย จุดหมายและแผนการดําเนินการพัฒนาศกัยภาพนิสติและ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  ตัง้แตการปรับปรุงหลักสตูรเปน มคอ.2 ตาม

กรอบมาตรฐาน TQF  และมีขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมเพ่ือใหนิสติมีทักษะในการคิดขั้นสูง 

ทักษะในการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะดานสารสนเทศและการ

สื่อสารรวม  ควบคูกับเน้ือหาในวิชาตางๆ ในหลักสตูร ดังน้ี 

         1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรศึกษาวัตถปุระสงคของกิจกรรมที่มหาวิทยาลยั คณะ

วิทยาศาสตรและภาควิชาคณิตศาสตร จัดเปนประจําทุกปวากิจกรรมตาง ๆ พัฒนาศักยภาพ

ของนิสิตและเสริมสรางทกัษะดานใด 

         2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาวามีรายวิชาใดที่พัฒนาศักยภาพของนิสติ

และเสริมสรางทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

         3. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนสิติและ

การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมเติม โดยใหนิสติและอาจารยมสีวนรวมใน

กิจกรรม/โครงการ มีการวางแผนกิจกรรม/โครงการและดําเนินงานตามแผนที่วางไว จากนั้นมี

การประเมินกิจกรรม และรายงานผลการทํากิจกรรม/โครงการ ตออาจารยประจําหลักสตูร

เพ่ือใหอาจารยประจําหลักสตูรนําผลที่ไดไปปรับปรุงกิจกรรมในปถดัไป 

        4. ประเมินศักยภาพของนิสติและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่21 จาก

การประเมินคุณลักษณะพึงประสงคของนสิติ 

การดําเนินงานการ

พัฒนาศักยภาพ

ของนิสิตและการ

เสริมสรางทักษะ

การเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

 

          คณะกรรมการบริหารหลักสตูรไดพิจารณาการพัฒนาศักยภาพของนิสติและการ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตั้งแตการปรับปรุงหลักสูตรเปน มคอ.2 ตามกรอบ

มาตรฐาน TQF  โดยปรับปรุงหลักสตูรใหมีหนวยกิตรวมลดลงในลกัษณะกระชับ ชางคดิ  

สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลติงานอยางสรางสรรค และบูรณาการความรู สารสนเทศโดย

เนนแนวคดิหลัก เรียนรูผานการทําโครงงาน สมัมนา การทํางานเปนทีม มีอาจารยทีป่รึกษา

โครงงาน สัมมนา เปนพ่ีเลีย้งใหขอเสนอแนะ และสงเสริมกจิกรรมดานอื่น ๆ  

         ผลการดําเนินงานการพัฒนาศกัยภาพของนิสติและการเสริมสรางทกัษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 มีขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมและการเสริมสรางทักษะในรายวิชาตาง ๆ ในการ

เรียนการสอน เพ่ือใหนิสติมทีักษะในการคิดขั้นสูง ทักษะในการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะ

ชีวิตและการทํางาน ทกัษะดานสารสนเทศและการสื่อสารรวม  ควบคูกับเน้ือหาในวิชาตาง ๆ 

ในหลักสตูร  ในปการศกึษา 2559  สรุปไดดังน้ี 

        1. กจิกรรมทีจ่ัดโดยหลักสูตรสถิต ิ

           1.1  หลักสตูรสถติิจัดสรรงบประมาณใหแกนิสติทางดานการเรียนการสอน ICT และ

สันทนาการ เปนตน เพ่ือใหนิสติมีทกัษะในการคดิขั้นสงู ทักษะในการเรียนรูและนวัตกรรม 
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ทักษะชีวติและการทํางาน ทักษะดานสารสนเทศและการสื่อสาร  

           1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการคดัเลือกอาจารยพิเศษ ทีมี่ความรู

ความสามารถในศาสตรน้ัน ๆ เพื่อใหนิสติมีทักษะในการเรียนรูและนวัตกรรมจากผูมี

ประสบการณตรง เชน หลักสตูรเชิญอาจารยพเิศษที่มีประสบการณทางดานการเงินมาสอน

คณิตศาสตรการเงิน เพ่ือใหนิสติสามารถประยุกตเน้ือหากับตลาดเงิน ตลาดทุน  และเชิญ

ผูเชีย่วชาญทางดานประกันชีวิตมาสอนคณิตศาสตรประกันชีวิต เพ่ือใหนิสติเขาใจวิธีการคิดเบีย้

ประกันและสามารถเลอืกวิธีการประกันชีวิตทีเ่หมาะสมเปนตน (B.Sc.Stat_59_3.2_9)  

           1.3 หลกัสตูรสถติิจัดกิจกรรมการพัฒนานิสติทีช่วยเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 เชน ICT literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, 

life skill, career skills ดงัน้ี 

               (1) หลกัสตูรไดเปดสอนวิชาบังคับเชนวิชาชีวสถติิเปนเพ่ือบูรณาการองคความรู

ทางสถติแิละวิทยาศาสตรสขุภาพ เปดสอนวิชาคณิตศาสตรผสมกับการเขยีนโปรแกรม

คอมพิวเตอรเพ่ือประมวลผลทางคณิตศาสตร ใหนิสติเรียนวิชาคอมพิวเตอรเปนวิชาบังคับ เพ่ือ

เพ่ิมทกัษะ ICT  และเพ่ิมวิชาบังคับภาษาอังกฤษเพ่ือพฒันะทักษะสื่อสารรวม 

               (2) หลกัสตูรใหนสิติลงทะเบยีนวิชาฝกงานเพ่ือเพ่ิมทักษะทางอาชีพและทักษะดาน

สารสนเทศและการสื่อสารรวม  เชน การเรียนรูการทํางานจริงผานการฝกงาน โดยเนนย้ําวา

นิสติตองมีอตัลักษณ 9 ประการจึงจะประสบความสําเร็จในการทํางาน ผลการประเมินของ

หนวยงานที่รับฝกงานมีความพึงพอใจนิสติในระดับมาก แตนิสติตองฝกฝนการใช Excel ให

มากขึ้น 

              (3) หลักสตูรสถติมิีรายวิชาโครงงานสถติเิปนวิชาบังคับเพื่อพัฒนาทักษะในการคดิ

ขั้นสงู ทักษะในการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะชีวติและการทํางาน ทักษะดานสารสนเทศและ

การสื่อสารรวม  หลักสตูรใหนิสติทําโครงงานเปนกลุมเพื่อฝกการทํางานเปนทีม เร่ิมตัง้แตหา

หัวขอ ฝกการเก็บขอมูลภาคสนาม การคนควาขอมูลโดยใชความรูดาน ICT  จนเสร็จสิ้น

กระบวนการวิจัย ฝกเขยีนบทคดัยอเปนภาษาองักฤษภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา

โครงงานและนําเสนอโครงงานทุกกลุมตอกรรมการสอบ จากน้ันนิสติทุกกลุมเผยแพรโดย

นําเสนอโครงงานแบบโปสเตอร และกรรมการเลือกนสิติ 3 กลุมไปนําเสนอแบบปากเปลา 

ใหแกอาจารย นิสติ และผูสนใจทีค่ณะวิทยาศาสตร (B.Sc.Stat_59_3.2_10) 

             (4) เพ่ือใหนิสติเห็นแนวทางการพัฒนาทักษะในการคิดขั้นสูง ทักษะในการเรียนรู

และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทํางาน ทกัษะดานสารสนเทศและการสื่อสารรวม หลักสูตร

สถติิไดเชญิ วิทยากรดานกรมธรรมประกันชีวิต ศษิยเกาจากสํานักงานสถติิแหงชาตแิละบริษทั

ประกันชีวิตมาใหความรู ประสบการณในการทํางานจริงทั้งภาครัฐและเอกชน แนวทางการ

เรียน การศึกษาตอ เพ่ือใหนิสติปรับตัวในการเรียนหลักสูตรสถติแิละเห็นแนวทางการทํางาน

และการศกึษาตอแกนิสติชั้นปที่ 2-4 (B.Sc.Stat_59_3.2_11) 
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แผนผังที่ 4 ระบบการพัฒนาศักยภาพของนิสิต 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผูรับผิดชอบ 

 

- ก.ค. 2559/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

 

 

- ตลอดปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- ตลอดปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- ตลอดปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- ส้ินสุดกิจกรรม/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

 

- ปลายปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- ปลายปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

 

 

 

 



 หนา 34 

การดําเนินงานการ

พัฒนาศักยภาพ

ของนิสิตและการ

เสริมสรางทักษะ

การเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

(ตอ)  

 

              (5) หลักสตูรอนุญาติใหนิสติลาเรียนเพื่อเขาคายนักประกันวินาศภยัที่จัดโดยสมาคม

ประกันวินาศภยัเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรูและนวัตกรรม ทกัษะชีวติและการทํางาน ทักษะ

ดานสารสนเทศและการสื่อสารรวมซึ่งเปนโครงการทีต่องมีการคัดเลือกนิสติที่มคีุณสมบตัิ

เหมาะสมเขารวมโครงการ (B.Sc.Stat_59_3.2_12) 

              (6) หลักสตูรใหนิสติเขารวมจัดฐานโครงการบริการวิชาการแกสงัคมที่โรงเรียน

วัฒนานคร จังหวัดสระแกว เพ่ือพัมนาทักษะการทํางาน ทกัษะการเปนผูนํา และทักษะดาน

การสื่อสารรวม (B.Sc.Stat_59_3.2_13) 

        1.4 หลักสตูรไดจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเปนทุนการศึกษาเพ่ือชวยเหลอืนิสติทีมี่

โอกาสทางการศกึษาจํากัด จํานวน 4 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท และมีอาจารยในหลัก 

สตูรมีจิตศรัทธาบริจาคเงินทุนการศกึษาแกนิสติทีป่ระพฤตดิแีตขาดแคลนทุนทรัพย และชวย

ประสานระหวางคณะกับนิสติเพ่ือขอทุนการศึกษาจากแหลงทุนภายนอก 

(B.Sc.Stat_59_3.2_14) 

    2. กจิกรรมที่จัดโดยคณะหรือมหาวิทยาลัย 

        2.1 ปลายปการศกึษา นิสติเขารวมโครงการปจฉิมนิเทศนิสติของคณะ เพ่ือเปนการ

เตรียมความพรอมใหนิสติชั้นปที่ 4 ซ่ึงจะจบการศึกษาไปเปนบัณฑิตทีด่ตีอไปในอนาคต โดย

คณะไดเชิญศษิยเกาและบริษัทรับสมัครงานมาบรรยายดานเทคนคิในการสมัครงาน การ

สัมภาษณงาน วิธีการเสริมสรางบคุลิกภาพ การใชชีวิตในการทํางาน รวมทั้งการเตรียมตัวเพ่ือ

การศึกษาตอและการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในการอยูรวมกันในสังคม 

(B.Sc.Stat_59_3.2_15) 

      2.2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกําหนดหลักสตูรกิจกรรม 3 กลุมกิจกรรม ใหเปนสวน

หนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะการสื่อสาร

รวม  ซ่ึงนิสติตองปฏิบตัิกิจกรรมรวมทั้งสิ้นไมนอยกวา 8 กิจกรรม ที่สงผลตอการพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสตูร เชนปฐมนิเทศ คายเสริมสรางอัตลักษณ พิธีไหวครู คาย

พัฒนานิสติ กิจกรรมพัฒนาบคุลิกภาพ เปนตน (B.Sc.Stat_59_3.2_16) 

      2.3 เพ่ือเปนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเพ่ือ

เสริมสรางสขุภาพรางกายและจิตใจของนิสติใหเขมแข็ง ใหแกนิสติ คณะวิทยาศาสตรไดจัด

กิจกรรมไหวครู กีฬา Science Games คร้ังที ่16 ประจําปการศึกษา 2559  การแขงขัน

ประกวดรองเพลงลูกทุงของนิสิตชั้นปที ่1 ในโครงการสบืสานตํานานเพลงไทยลูกทุง ของคณะ

วิทยาศาสตร (B.Sc.Stat_59_3.2_17)  

  3. กิจกรรมทีจ่ัดโดยนิสิตเพ่ือพัฒนาตนเองโดยการสนับสนุนของหลักสูตร 

         (1) นิสติชั้นป 1– 4  มีจิตอาสาเขารวมงานทีแ่สดงความเปนพลเมืองดเีชนเปน

อาสาสมัครของสภากาชาดไทย เปนตน  (B.Sc.Stat_59_3.2_18) 

         (2) นิสิตชั้นปที่ 2 จัดกิจกรรมรับนองใหมโดย แนะนําการเรียน การใชชีวิตใน

มหาวิทยาลยั และรับผดิชอบการแขงขันกีฬาระหวางภาควิชา 
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         (3) นิสติชั้นปที่ 1 จัดกิจกรรมไหวครู  SWU OPEN HOUSE และรับผดิชอบกีฬา

ระหวางภาควิชา 

การประเมินการจัด

กิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพนิสิต 

       ระหวางปการศึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสตูรประเมินกระบวนการจัดกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพนิสิต  ผลการประเมินจํานวนและประเภทกิจกรรมที่เปนขอบังคบัของ

มหาวิทยาลยัในการจบการศึกษาพบวานิสติที่สําเร็จการศึกษาทํากิจกรรมครบตามขอบังคบั แต

หลักสตูรสถติคิวรเสริมกิจกรรมการติววิชาแคลคลูัสกอนสอบเพื่อพัฒนาทักษะความรู ความ

เขาใจ เพ่ือลดการถอนรายวิชาหรือสอบตกลดลง การใหอานบทความภาษาองักฤษเพ่ือเพ่ิมพูน

ทักษะทางภาษาอังกฤษ และจัดกิจกรรมการใหความรูโดยศษิยเกาเพ่ือใหนิสติเห็นแนวทางการ

เรียนและการทํางานที่จําเปนตองใชทกัษะการคดิขั้นสงู สารสนเทศและการสื่อสารรวม   

การปรับปรุงการ

จัดกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพนิสิต 

จากการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต ในภาคเรียนที ่2 ป 

การศึกษา 2559 ทางหลักสตูรจึงปรับปรุงการจัดกิจกรรมเสริมทางดานวิชาการเพ่ิมเติม ดังน้ี  

1. จัดติววิชา MA116 กอนสอบกลางภาคและปลายภาคโดยนสิติรุนพ่ี เพ่ือใหนิสติเขาใจ

เน้ือหา ทําแบบฝกหดัไดสอบผาน สามารถสําเร็จการศึกษาภายใน 4 ป  

2. เพ่ือฝกทักษะดานการสื่อสารในรายวิชาสมการถดถอย อาจารยผูสอนใหนสิติคนควา

งานวิจัยเก่ียวกบัการถดถอยที่เปนภาษาอังกฤษ มาอาน ทําความเขาใจและเขยีนรายงานและ

รายวิชาสมัมนาใหนสิติคนควางานวิจัยทีเ่กีย่วกับสถติิที่เปนภาษาอังกฤษ มาอาน ทําความ

เขาใจ เขยีนรายงานและนําเสนอรายงานตอกรรมการสอบ สวนวิชาโครงงานใหนสิติฝกเขยีน

บทคดัยอเปนภาษาองักฤษ 

3. เชญิศษิยเกาและวิทยากรจากบริษัทประกันชีวิตมาใหความรูเร่ืองการเรียนสาขาสถติิกับ

การทํางานยคุไทยแลนด 4.0  

ผลการปรับปรุง

การจัดกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพ

นิสิต 

   1.  นิสติทีล่งทะเบยีนวชิา MA116 สอบผานทุกคน    

   2.  นิสติเห็นแนวทางการเลือกวชิาเรียนและเห็นความสําคัญของวิชาสถติแิละคอมพิวเตอร

สําหรับการทํางานยคุไทยแลนด 4.0   

   3.  นิสติคงอยูชั้นปที่ 1 ตั้งแตตนปการศึกษา  จนถงึปลายปการศึกษา 2559 ลงทะเบยีน

เรียนทกุคน 

   4.  บริษัทเอกชนสนใจนิสติสาขาวิชาสถติ ิขอเขามาประชาสัมพันธรับนิสติฝกงาน

(B.Sc.Stat_59_3.2_19) 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Stat_59_3.2_1 คูมือการเรียนระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.2_2 คูมืออาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน ปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.2_3 ปฏิทินวชิาการ ปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.2_4 คูมือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.2_5 ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.2_6 แผนการบริหารความเสีย่งดานนสิติ 

B.Sc.Stat_59_3.2_7 ผลการประเมินการจัดบริการใหคําปรึกษาและบริการขอมลูขาวสารแกนิสติ 

B.Sc.Stat_59_3.2_8 ทุนมูลนิธินิวัติ ไกรฤกษ 

B.Sc.Stat_59_3.2_9 บันทึกขอความ เร่ืองขออนุมตัิเชิญอาจารยพเิศษ 

B.Sc.Stat_59_3.2_10 โครงการนําเสนอผลงานของนิสติ คณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.2_11 การศึกษาสาขาสถติิยคุไทยแลนด 4.0 

B.Sc.Stat_59_3.2_12 คายประกันวินาศภยัรุนเยาว คร้ังที่ 5  

B.Sc.Stat_59_3.2_13 โครงการเปดโลกวิทยาศาสตรสูการพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแกวอยางยัง่ยืน คร้ังที ่3 

B.Sc.Stat_59_3.2_14 ทุนการศึกษาของภาควิชา ทุนการศึกษาของอาจารยประจําหลักสตูร 

B.Sc.Stat_59_3.2_15 โครงการปจฉิมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.2_16 ประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเร่ืองการเขารวมกิจกรรมตามหลักสตูร 

B.Sc.Stat_59_3.2_17 โครงการสืบสานตํานานเพลงไทยลกูทุง วันที ่26 เม.ย. 2560 

B.Sc.Stat_59_3.2_18 นิสติจิตอาสา 

B.Sc.Stat_59_3.2_19 โครงการรับนักศึกษาฝกงาน ปการศึกษา 2559 
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ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบงช้ีที่ 3.3) 

ขอมูลนิสิต  

ป

การศกึษา

ที่รับเขา  

จํานวน

รับเขา 

จํานวนนิสิตคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา 
รอยละ

การคงอยู 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

2554 32 32 31 31 30 5 1 93.75 

2555 21 - 21 19 18 17 1 85.71 

2556 28 - - 28 21 18 18 64.29 

2557 24 - - - 24 19 19 79.17 

2558 23 - - - - 21 17 - 

2559 35      25 - 

อัตราการคงอยู    =        จํานวนนิสิตชั้นปที ่3 

                                   จํานวนนิสิตรับเขา (ช้ันปที่ 1) 
 

รายการหลักฐานอางอิง ขอมูลนิสิตที่ดูแลชั้นปที ่1 – 5 (B.Sc.Stat_59_3.3_1)  

*การรายงานแนวโนมผลการดําเนินงานตองรายงาน  ≥ 3 ชุดขอมูล 

 

ปจจยัทีมี่ผลกระทบตอจํานวนนิสิต  

1. จํานวนนักเรียนสละสิทธิ์การเขาสอบสัมภาษณจํานวนมาก เน่ืองมาจากสอบตดิสถาบันอ่ืน หรือ 

    เลอืกสาขาสถติติามคะแนนสอบ แตไมสนใจศกึษาในหลกัสูตรน้ีอยางแทจริง  

2. ระหวางปการศึกษานิสติลาออก เพ่ือไปเรียนสาขาอ่ืนหรือที่สถาบันอ่ืน 

3. นิสิตรายงานตัวแตไมชําระเงินคาลงทะเบยีน มหาวิทยาลยัไมคดัชือ่ออกทําใหชื่อนสิิตคงอยูในระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 100 
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จํานวนผูสําเรจ็การศกึษาตามแผนการศกึษา  

ปการศกึษา

ที่รับเขา 

จํานวนที่

รับเขา 

จํานวนทีสํ่าเรจ็การศึกษาในแตละป (คน/รอยละ) 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 

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)  

2556 28       18(64.29) 

 รายการหลักฐานอางอิง จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (บัณฑิตจบรุนปการศึกษา 58) 

(B.Sc.Stat_59_3.3_2) 
 

 

ปจจยัทีมี่ผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา   

       นิสติรายงานตัวแลวลาออกกอนเปดภาคการศึกษา ลาออกกลางคันไปเรียนสถาบันอ่ืน  

ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

        ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตร  ในปการศึกษา 2559  เทากับ 4.11  

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติตอหลกัสตูร  ในปการศึกษา 2558  เทากับ 4.10 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติตอหลกัสตูร  ในปการศึกษา 2557  เทากับ 4.07 

  

 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิใหนิสติประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับหลกัสตูร โดยมแีนวโนมผล

การประเมิน ดีข้ึนเลก็นอย  

 

การจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

เร่ืองที่รองเรียน ผลการดําเนินการจัดการขอรองเรียน 

ไมมีขอรองเรียน  
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Stat_59_3.3_1 สรุปจํานวนนิสติตามหลักสตูร ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_3.3_2 สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปการศกึษา  2558 

B.Sc.Stat_59_3.3_3 ผลสํารวจความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติ ิ
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หมวดท่ี 3 

อาจารย 

การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร (ตัวบงช้ีที่ 4.1) 

- การรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร 

ระบบและกลไก

การรับและแตงตั้ง

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

      หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสถิติ มีระบบการรับและแตงตัง้อาจารยประจํา

หลักสตูร  ดังน้ี  

1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ประเมินกระบวนการรับและแตงตัง้อาจารยประจํา

หลักสตูรในปการศกึษาที่ผานมา เพ่ือประเมินจํานวนอาจารยประจําหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐาน

การอุดมศึกษาและคุณสมบตัิของอาจารยประจําหลักสตูรวามีคุณวุฒติรงหรือสัมพันธกบัหลักสตูร

และสาขาวิชาที่เปดสอน หรือไม 

2. ถาผลการประเมินพบวามีความตองการอาจารยประจําหลักสตูรรายใหมเน่ืองจากอาจารย

ประจําหลักสตูรเดิมจะเกษยีณอายุราชการหรือตองการใหอาจารยประจําหลักสตูรทุกรายมีวุฒติรง

สาขา คณะกรรมการบริหารหลักสตูร จะนําแผนอตัรากําลังของอาจารยประจําหลักสตูรเสนอตอ

ภาควชิาเพ่ือจัดทํากรอบอัตรากําลงัของภาควิชา (โดยมีแผนอัตรากําลงัของอาจารยประจําหลักสตูร

วิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสถติิ เปนสวนหน่ึงของแผน) (B.Sc.Stat_59_4.1_1) และเสนอขอ

อนุมัตอิตัรากําลังไปยังคณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลยัตามลําดับ  

3. เม่ือไดรับอนุมัติอัตรากําลัง คณะกรรมการบริหารหลักสตูรจะสงรายละเอียดคุณสมบตัขิอง

อาจารยที่ตองการรับ โดยกําหนดคุณสมบตัขิองอาจารย ขอกําหนดภาระงาน  เสนอตอภาควชิา

เพ่ือสงเร่ืองขอเปดรับอาจารยใหมไปยังคณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลยั เพ่ือดําเนินการ

ประกาศรับสมคัร กําหนดวันและดําเนินการสอบคดัเลอืก (โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

อยางนอย 1 คน รวมเปนกรรมการสอบคัดเลือก) ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก และรับ

รายงานตัวอาจารยใหม 

4. หลงัจากรายงานตัวแลว อาจารยใหมตองเขารวมโครงการปฐมนิเทศอาจารยใหมที่จัดโดย

คณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลยั เพ่ือใหรับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธาน ของสถาบัน 

หลักสตูร และวัตถปุระสงคของการจัดการศกึษา ระเบยีบปฏิบตั ิแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

ทางดานวิชาการและวิจัย รวมทั้งการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

5. ในการเสนอขอแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณา

จากคุณสมบตัขิองอาจารย คือ มีคุณวุฒติรงหรือสมัพันธกับหลักสตูรและไมเปนอาจารยประจํา

หลักสตูรอื่น และนําเร่ืองเสนอขอแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูรเขาสูทีป่ระชุมภาควิชา ภาควิชาสง

เร่ืองตอไปยังคณะวิทยาศาสตร หลังจากมีคําสั่งแตงตั้งแลว ประธานหลักสตูรจะปฐมนิเทศและ

มอบหมายภาระหนาที่ความรับผดิชอบใหแกอาจารยประจําหลักสูตรทานใหม 

6. ระหวางปการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรปรับปรุงกระบวนการรับและแตงตั้ง

อาจารยประจําหลักสตูรกรณีที่มีอัตราแตยังไมไดอาจารยประจําหลักสตูรรายใหม และปรับปรุง
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บทบาทหนาทีข่องอาจารยประจําหลักสตูรเดิม 

ผลการดําเนินงาน

การรับและแตงตั้ง

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

     ในปการศึกษา 2559 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสถติิ ไดนําผลการประเมิน

อัตรากําลงัของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมาพิจารณา พบวาในปการศึกษา 2559-2562 ไมมี

ปญหาเร่ืองจํานวนและคุณสมบตัขิองอาจารยประจําหลักสตูรโดยหลักสตูรสถติิมีนักเรียนทุนดาน

สถติปิระยุกตที่กําลังศึกษาตอตางประเทศซ่ึงคาดวาจะจบภายในปการศึกษา 2563  จากการ

ประเมินแผนพบวาจะมีอาจารยเกษยีณอายุในป 2562 และหลักสตูรสถติิไดรับอัตราจากภาควชิา

คณิตศาสตร 1-2 อัตรา ทําการเปดรับสมคัรแตยงัไมไดอาจารยใหม คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

จึงปรับปรุงกระบวนการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสตูรดังน้ี 

1. การรับอาจารยใหม   

หลักสตูรไดกําหนดวาอาจารยใหมตองมีวุฒปิริญญาเอกทางสถติหิรือสถิติประยุกต จึง

ปรับปรุงคุณสมบตัขิองผูสมคัรโดยเปดโอกาสใหผูที่มีวุฒทิางคณิตศาสตรหรือสถติิในระดับปริญญา

ตรีหรือปริญญาโทมีสิทธิส์มคัรสอบ 

ในปการศึกษา 2559 ไดเปดรับอาจารยใหม 2 อัตรา ไดแก   

  1.1  พนักงานสายวิชาการตําแหนงอาจารยสาขาสถติ ิของภาควชิาคณิตศาสตร 

เลขประจําตําแหนง (1) 7-4535  

         (1) ประกาศรับสมัครคร้ังที ่1 ไมมีผูมาสมคัร (B.Sc.Stat_59_4.1_2)   

          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินปญหาการไมมีผูสมัครและไดสอบถามไปยงัสถาบัน

ที่ผลิตนกัศึกษาระดับปริญญาเอกทางสถิต ิจึงพบวาสวนใหญมีนักศึกษาจํานวนนอยและสวนใหญมี

ตนสังกัด  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรจึงปรับปรุงคุณสมบัตขิองผูสมัครสอบทีต่องจบการศกึษา

ระดับปริญญาเอกเปนกําลังศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งอยูในระหวางการทําวิทยานิพนธเพื่อเปด

โอกาสใหมีจํานวนผูสมัครและทําเร่ืองการเปลีย่นคุณสมบัตแิละวุฒิการศึกษาไปยังมหาวิทยาลยัแต

ไมไดรับอนุมตั ิ

         (2)  ประกาศรับสมัครคร้ังที่ 2 มผีูมาสมัคร 1 คนแตไมผานคุณสมบตัิที่กําหนด 

(B.Sc.Stat_59_4.1_3)  

      1.2  พนกังานสายวิชาการตําแหนงอาจารยสาขาสถติหิรือคณิตศาสตรศึกษา ของภาควชิา

คณิตศาสตร เลขประจําตําแหนง (1) 7-0246  
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แผนผังที่ 5 ระบบและกลไกการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

ระบบ 

กลไก 

ระยะเวลา/ผูรับผิดชอบ 

 

- 2559/ คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

 

 

- 2559/ ภาควิชา

คณิตศาสตร 

 

 

- ชวงปการศึกษา/ 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 

- ชวงปการศึกษา/ 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

- ชวงปการศึกษา/ คณะ

วิทยาศาสตร และ

มหาวิทยาลัย 

- ชวงปการศึกษา/ 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร และภาควิชา

คณิตศาสตร 
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ผลการดําเนินงาน

การรับและแตงตั้ง

อาจารยประจํา

หลักสูตร (ตอ) 

         (1) ประกาศรับสมัครคร้ังที ่1 ไมมีผูมาสมคัร (B.Sc.Stat_59_4.1_4)   

         (2) ประกาศรับสมัครคร้ังที ่2 ไมมีผูมาสมคัร (B.Sc.Stat_59_4.1_5) 

2. การแตงต้ังอาจารยประจําหลกัสูตร   

      ในปการศึกษา 2559 มีการดําเนินการเก่ียวกบัการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูรดังน้ี    

1.   คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ประเมินกระบวนการรับและแตงตั้งอาจารยประจํา

หลักสตูรในปการศกึษาที่ผานมา เพ่ือประเมินจํานวนอาจารยประจําหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐาน

อุดมศกึษาและคุณสมบตัขิองอาจารยประจําหลักสตูรวามีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกบัหลักสตูร 

พบวามีครบจํานวน 5 คนและทุกคนมีคุณวุฒติรงหรือสมัพันธกับหลักสตูร(B.Sc.Stat_59_4.1_6 

และ B.Sc.Stat_59_4.1_7) 

2.   หลกัสตูรไดประเมินความจําเปนของการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูรเพ่ิมเติมวา

อาจารยคนใหมตองมีวุฒิปริญญาเอกทางสถติิหรือสถติปิระยุกตหรือไม  เนื่องจากปจจุบันอาจารย

ประจําหลักสตูร 3 คนมีวฒุิปริญญาโททางสถติ ิ1 คนมีวุฒิปริญญาเอกทางคณิตศาสตรประยุกตเนน

สถติปิระยุกต และอีก 1 คน กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกทางคณิตศาสตรประยุกต  ผลการ

ประเมินพบวาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตองการรักษาคุณภาพโดยการรับอาจารยใหมที่มีวุฒิ

ปริญญาเอกทางสถติิเพ่ือแตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสถติิ  

เน่ืองจากตองแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูรตามแผนที่ไดวางไวเพ่ือทดแทนอาจารยประจํา

หลักสตูรที่จะเกษยีณอายุราชการในป 2562 ทัง้น้ีคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ไดทําแผน

อัตรากําลงัของอาจารยประจําหลักสตูรทุกปเสนอตอภาควิชาเพื่อจัดทํากรอบอัตรากําลงัของ

ภาควชิาและเสนอขออนุมัติอตัรากําลังไปยงัคณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัยตามลําดับ  

     3.   ในป 2559 ไมมกีารดําเนินการแตงตัง้อาจารยประจําหลักสตูรรายใหมเน่ืองจากอัตราที่

เปดรับสมัครยงัไมไดอาจารยใหมและขณะน้ีมีจํานวนอาจารยประจําหลักสตูร 5 คน ตามเกณฑ

มาตรฐานอุดมศึกษา 

การประเมินระบบ

การรับและแตงตั้ง

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

  ระหวางปการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมรวมกันเพ่ือทําการ

วิเคราะหและประเมินระบบการรับและแตงตัง้อาจารยประจําหลักสตูร โดยประเมินกระบวนการรับ

อาจารยใหมเพ่ือแตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสตูร และประเมินกระบวน 

การแตงตั้งเปนอาจารยประจําหลักสตูร (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คร้ังที ่12/59)  

สรุปไดดงัน้ี  

1. ผลการประเมินระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูร พบวาระบบการรับและ

แตงตัง้อาจารยประจําหลักสตูรสอดคลองกับเปาหมายของหลักสตูรที่วาอาจารยทกุคนที่ไดรับ

แตงตัง้ตองมคีุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรและไมเปนอาจารยประจําหลักสตูรอ่ืน และในป

การศึกษา 2559 มีอาจารยประจําหลักสูตร 1 คน จบการศกึษาระดับปริญญาเอกทางคณิตศาสตร

ประยุกตเนนสถติซ่ึิงมีคุณวุฒติรงกบัหลักสตูร  

    2.    ในการไดอาจารยประจําหลักสตูรเพ่ิมเติมเพ่ือทดแทนอาจารยประจําหลักสตูรที่จะ

เกษยีณอายุราชการในป 2562 ไมสอดคลองกับเปาหมายทีห่ลักสตูรกําหนดวาตองไดอาจารยใหม
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อยางนอย 1  คน ปรากฎวายงัไมไดอาจารยใหมเน่ืองจากไมมีผูมาสอบสัมภาษณ จากการประเมิน

และสํารวจแบบไมเปนทางการทางหลักสตูรเห็นวาเปนผลกระทบที่ควบคุมไมไดเน่ืองจากมีผูศึกษา

ตอสาขาวชิาสถติิในระดับปริญญาเอกจํานวนนอย ไมเปนสาขาที่รัฐบาลใหทุนไปศึกษาระดับ

ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และผูทีกํ่าลังศกึษาตอสวนใหญมีตนสังกดัอยูแลว      

การปรับปรุงระบบ

การรับและแตงตั้ง

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

  จากผลการวิเคราะหและประเมินขางตน หลักสตูรทําการปรับปรุงระบบการรับและแตงตั้ง

อาจารยประจําหลักสตูร ดังนี ้

      1.  เน่ืองจากผูศึกษาตอระดับปริญญาเอกมีจํานวนนอย หลักสตูรสถิติไมไดอัตรานักเรียนทุน  

หลักสตูรสถิติจึงขอใหภาควิชาเปลีย่นคุณสมบตัินกัเรียนทุนจากคณิตศาสตรเปนสถติ ิมตทิี่ประชุม

ระดับบริหารของภาควิชายินยอมใหเปลีย่นสาขาเนื่องจากเปนประโยชนตอหลักสตูรสถติิและ

ภาควชิาคณิตศาสตร 

 2.  เนือ่งจากการรับอาจารยใหมยงัไมบรรลุเปาหมายทีต่องไดอาจารยใหมอยางนอย 1 คน 

ประกอบกับการบงัคบัใชเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ทีกํ่าหนดวา 

หลักสตูรสามารถเชิญอาจารยพิเศษมาสอนไดเพยีง 50% ของรายวิชา หลักสตูรเห็นวาสําหรับ

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 การเชญิอาจารยพิเศษที่มีความเชีย่วชาญมาสอน รายวชิาเกีย่วกับ 

ธุรกิจ การเงิน การประกันภยั คอมพิวเตอรกับธุรกิจ จะทําไดยากมาก ซ่ึงรายวิชาเหลาน้ีเปน

รายวิชาทีส่ําคญัที่จะทําใหนิสติไดบูรณาการการวิเคราะหทางสถติิกับศาสตรอ่ืน ๆ หลกัสตูรจึง

พิจารณาอาจารยใหมทีม่ีความสามารถสอนในรายวิชาของหลักสตูรทีข่าดแคลนอาจารยผูสอนและ

ตองเชิญอาจารยพิเศษ หลกัสตูรจึงกําหนดคุณสมบตัเิฉพาะตําแหนงใหเปดกวางมากขึ้น โดยเปลีย่น

คุณสมบตัิจากสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาสถติหิรือคณิตศาสตร ระดับปริญญาโท สาขา

สถติ ิและปริญญาเอก สาขาสถติิหรือเทยีบเทา เปน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

สถติ ิสถติปิระยุกต หรือคณิตศาสตร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถติิ สถติิประยุกต หรือสาขาวชิาที่

เก่ียวของ และปริญญาเอก สาขาสถติ ิหรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ หรืออยูในระหวางการทําปริญญา

นิพนธระดับปริญญาเอกทีค่าดวาจะสําเร็จการศึกษาภายในสามป แตมหาวิทยาลยัไมอนุมตัิผูสมัคร

ที่อยูในระหวางการทําวิทยานิพนธโดยใหเปดรับสมคัรเฉพาะผูจบการศึกษาระดบัปริญญาเอก

เทาน้ัน 

     3.   หลักสตูรทําการประชาสัมพันธการรับสมัครอาจารยใหมผานสถาบันการศึกษาและ

เคร่ือขายสถติเิพ่ิมเติม และคาดวาจะสามารถไดอาจารยมาเสริมความแข็งแกรงทันปการศึกษา 

2562 

ผลที่ไดจากการ

ปรับปรุงระบบการ

รับและแตงต้ัง

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

1. ขณะน้ีมหาวิทยาลยัอยูในขั้นตอนการรับสมัครอาจารยใหมหลงัจากเปลี่ยนคุณสมบตัเิฉพาะ

ตําแหนง แตยงัไมถงึขั้นตอนการสอบคัดเลือก (B.Sc.Stat_59_4.1_8 และ B.Sc.Stat_59_4.1_9) 

2. มีอาจารยประจําหลักสตูรจบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางคณิตศาสตรประยุกตเนนสถติิ

เพ่ิมขึ้น 1 คน 

    3. มีนักเรียนทุนทีกํ่าลงัศกึษาระดบัปริญญาเอก ณ ตางประเทศ จํานวน 2 คน 
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- ระบบการบริหารอาจารยประจําหลกัสูตร 

ระบบและกลไก

การบริหาร

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสถติ ิมีระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร ดัง

แผนผังที่ 6 ระบบการบริหาร สงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

คณะวิทยาศาสตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิ

พรอมกําหนดบทบาทภาระหนาที่ของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

สถติ ิคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ประชุมรวมกันในการวางแผนบริหารอาจารยประจําหลักสตูร 

เชน การกําหนดภาระหนาที่ใหกบัอาจารยประจําหลักสตูร แผนสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจํา

หลักสตูร แผนการจัดการความเสีย่งดานการบริหารอาจารยประจําหลักสตูร เม่ือไดผลสรุปในเร่ือง

แผนบริหารอาจารยประจําหลักสตูร   

คณะกรรมบริหารหลักสูตรมอบหมายใหประธานหลักสตูรกาํกับ ตดิตาม ดแูลใหอาจารยประจํา

หลักสตูรปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย และเปนไปตามแผนที่กําหนด เม่ือสิ้นปการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีการประเมินแผนบริหารอาจารยประจําหลักสตูร โดยพิจารณาผล

การดําเนินงานตามแผน และนําผลการประเมินอาจารยประจําหลักสตูร รวมทั้งปญหาที่เกดิขึ้นมา

พิจารณา เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสตูร สําหรับปการศึกษาตอไป 

การประเมิน

ระบบการบริหาร

อาจารยประจํา

หลักสูตร ป

การศึกษา 2558 

สิ้นปการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีการประชุมรวมกันเพ่ือทําการวิเคราะห

และประเมินระบบและผลการดําเนินงานการบริหารอาจารยประจําหลักสตูร ของปการศึกษา 2558 

มีรายละเอยีดดงัน้ี 

1. หลักสตูรมีแผนอตัรากําลงัระยะ 5 ป ทีแ่สดงถึงอตัราคงอยู จํานวนผูเกษยีณอายุในแตละป 

จําแนกตามคุณวุฒิ และตําแหนงทางวชิาการ และจํานวนอาจารยที่ตองสรรหาใหไดในแตละป 

รวมถึงมีนักเรียนทุนที่กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ  ผลการประเมินพบวา

หลักสตูรมีอัตราใหมทีย่ังไมมีผูสอบไดจํานวน 1-2 อัตรา ซ่ึงในปการศึกษา 2559-2561 ยังไมกระทบ

ตอการบริหารหลักสตูรแตเกดิความเสีย่งในการขาดอาจารยประจําหลักสตูรถามีกรณีอาจารยลาออก

จากราชการหรือนักเรียนทุนยังไมสําเร็จการศึกษา 

     2. ภาระหนาที่ของอาจารยประจําหลักสตูร 

        ในปการศึกษา 2558 ไดมีการประเมินหนาที่ทีม่อบหมายใหกับอาจารยประจําหลักสตูร ทํา

หนาที่หรือเปนผูประสานงาน  ผลการประเมินแผนพบวาอาจารยประจําหลักสตูรทํางานตามหนาที่

ในหลักสตูรที่ไดรับมอบหมายทําใหการบริหารหลักสตูรสวนใหญเปนไปตามแผนที่วางไว แตยังขาด

การกําหนดภาระหนาที่ในงานรับนิสติใหม 

     3. การเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 

        หลักสตูรมีอาจารยประจําหลักสูตรทีมี่ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 2 ทาน อีก 3 ทานไมมี

ตําแหนงทางวิชาการ  หลักสตูรวิเคราะหแลวเห็นวาอาจารยทุกทานถึงระยะเวลาการขอกําหนด

ตําแหนงทางวชิาการ แตมีอาจารย 2 ทานอยูในระหวางการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกและ

ใกลหมดระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางหลักสตูรไดตดิตามใหอาจารยทัง้ 2 ทาน เรงให

จบการศึกษาระดับปริญญาเอกและการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 
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หลักสตูรเอ้ือโดยการจัดตารางสอนใหอาจารยมีวันที่ไมมีชั่วโมงสอน 1 – 2 วันตอสปัดาห เพ่ือให

อาจารยมีเวลาในการทําผลงาน  จากการสํารวจปลายปการศึกษาพบวาสวนใหญมีผลงานทาง

วิชาการแตยังไมเพียงพอที่จะยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

การปรับปรุง

ระบบการบริหาร

อาจารยประจํา

หลักสูตร สําหรับ

ปการศึกษา 

2559 

         จากผลการวิเคราะหและประเมินขางตน หลักสตูรทาํการปรับปรุงระบบการบริหารอาจารย

ประจําหลักสตูร เพ่ือเอือ้ตอการพัฒนาอาจารยสําหรับปการศึกษา 2559 ดงันี ้

        1. ภาควิชาคณิตศาสตรมีนักเรียนทุนปริญญาโท-เอก ที่กําลงัศึกษาตอระดับปริญญาเอก

ทางดาน Operations Research  1 ทาน และสาขาสถติิมนัีกเรียนทุนปริญญาโท-เอก 1 ทาน ที่จะ

เขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกทางสถติตินปการศึกษา 2559 หลักสตูรตองประสานกับนักเรียนทุนใน

การศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ ในดานสาขาทีท่างหลักสตูรตองการเพ่ือเปนประโยชน

ตอการเสริมสรางความแข็งแกรงของหลักสตูรสถิตแิละบริการหลักสตูรอ่ืน  

        2. ในสวนของการเปดรับอาจารยใหม  หลักสูตรควรเพ่ิมคุณสมบตัิการรับอาจารยใหมให

เหมาะสมกับบริบทของหลักสตูรดานสถติิและสถติปิระยุกต 

        3. หลักสูตรตองปรับปรุงภาระหนาที่ใหกับอาจารยประจําหลักสตูรทุกทาน โดยพิจารณาจาก

ความเหมาะสม ความรู ความสามารถ และประสบการณ  โดยลดภาระงานอ่ืน ๆ ของอาจารย

ประจําหลักสตูรสองทานที่กําลังเรงใหจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 

       4. หลักสตูรตองกระตุนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร และ

หลักสตูรจะติดตามใหอาจารยประจําหลักสตูรทุกทานดําเนินการตามแผน 
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แผนผังที่ 6 ระบบการบริหาร สงเสริม และพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผูรับผิดชอบ 

 

- กอนเปดภาคเรียน/ 

คณะวิทยาศาสตร 

 

- กอนเปดภาคเรียน/ 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 

- กอนเปดภาคเรียน/ 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 

- กอนเปดภาคเรียน/ 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

- ตลอดปการศึกษา/  

อาจารยประจําหลักสูตร 

- ปลายปการศึกษา/  

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

- ปลายปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 
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ผลการ

ดําเนินงานการ

บริหารอาจารย

ประจําหลักสูตร 

ปการศึกษา 

2559 

     ในปการศึกษา 2559 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสถติิ มีการดําเนินงานการ

บริหารอาจารยประจําหลักสตูร ดังนี ้

1. การกําหนดภาระหนาที่ใหกบัอาจารยประจําหลักสูตร  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมี

การปรับปรุงภาระหนาที่ใหกับอาจารยประจําหลักสตูร โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ความรู 

ความสามารถ และประสบการณ (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คร้ังที ่9/59) โดย

เพ่ิมงานรับนสิติใหมใหอาจารยทุกคนมีสวนรวมในการสอบสมัภาษณนิสติใหม  ดังตารางแสดง

ภาระหนาที่ของอาจารยประจําหลักสตูร 

     ตาราง แสดงภาระหนาที่ของอาจารยประจําหลักสตูร 

ลําดับ ภาระงาน 

ปการศึกษา 2559 

ผศ
.ร

วีว
รร

ณ
 

ผศ
.ช

ุติว
รร

ณ
 

อ.
กา

ญ
จน

า 

อ.
สุกั

ญ
ญ

า 

อ.
อิท

ธิเ
ทพ

 

1 งานตารางสอน      

2 งานปรับปรุงหลักสูตร      

3 งานอาจารยที่ปรึกษา      

4 
งานแผนและ

งบประมาณ 
     

5 งานวิจัยและพัฒนา      

6 งานศิลปวัฒนธรรม      

7 งานบริการวิชาการ      

8 งานกิจการนิสิต      

9 งานรับนิสิตใหม      

10 งานประกันคุณภาพ      

11 งานประเมินภาระงาน      

12 งานรับปรญิญา      

13 หัวหนาสาขา       

     จากการเอื้อเวลาใหทําวิทยานิพนธกับอาจารยที่กําลังศกึษาระดับปริญญาเอก ในป

การศึกษา 2559 มีอาจารยประจําหลักสตูรจบการศกึษาระดับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น 1 คน  

2. แผนการจัดการความเส่ียงดานการบรหิารอาจารยประจําหลกัสูตร   

ในปการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีการประชุมรวมกันเพื่อทําการ

วิเคราะหความเสีย่งของหลักสตูร พบวาหลกัสตูรมีความเสีย่ง 3 ดาน ไดแก  

(1) ความเสีย่งกรณีจํานวนอาจารยที่มีคุณสมบัติไมครบ 5 คน ตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรที่

กําหนดโดย สกอ. และ (2) ความเสีย่งกรณีการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสตูร  

หลักสตูรไดพิจารณาถึงแนวทางแกไขและดําเนินการแกไข โดยไดจัดทําแผนการจัดการ
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ความเสีย่งดานการบริหารอาจารยประจําหลักสตูร ปงบประมาณ 2559 

(B.Sc.Stat_59_4.1_10) ดังรายละเอียด ตอไปน้ี   

2.1 แผนการจัดการความเสีย่งกรณีจํานวนอาจารยที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสตูรที่กําหนดโดย สกอ.   

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร พิจารณาเห็นวาความเสีย่งกรณีน้ีเปนความเสีย่งที่มี

ระดับความเสีย่งสูงมาก มีผลกระทบตอหลักสตูร และมีโอกาสที่จะเกิดสูงมาก  เนื่องจากภายในป 

2563 จะมีอาจารยประจําหลักสตูรเกษยีณอาย ุ2 ทาน และขณะน้ีหลักสตูรยงัไมสามารถรับ

อาจารยใหมเขามาทดแทนตามแผนที่วางไว ประกอบกบันักเรียนทุนระดบัปริญญาเอกที่กําลงั

ศึกษาตอตางประเทศอาจสําเร็จการศึกษาไมทันป 2563 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ไดดําเนินการแกไข ดงัน้ี  

การดําเนินการแกไข ประเมินผลการดําเนินการแกไข 

 เพื่อใหไดอาจารยใหม 1-2 ทาน ที่มี

คุณภาพตามเกณฑจึงปรับปรุงคุณสมบตัิ

ผูมีสิทธ์ิสมัครและประกาศรับสมัคร

อาจารยใหม 

- เลขประจําตําแหนง (1) 7-4535 

 

- เลขประจําตําแหนง (1) 7-0246 

ปลายปการศึกษา 2559 ยังไมมี

อาจารยใหม เนื่องจาก 

- มีผูมาสมัคร 2 คน ในการประกาศรับ

สมัครรอบ 2 แตไมผานคุณสมบัติตาม

ประกาศ 1 คน ไมมาสอบคัดเลือก  1 

คน 

- ไมมีผูสมัคร ในการประกาศรับสมัคร

ทั้ง 2 รอบ  

ประชาสัมพันธการประกาศรับสมัครไป

ยังมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรสถิติ ระดับ

ปรญิญาเอก และเครือขายสถิติทางสื่อ

ออนไลน 

ผูที่ศึกษาระดบัปรญิญาเอก สาขาสถิติ 

สวนใหญมีตนสังกัดอยูแลว แตอาจไดผู

ที่ตองการเปล่ียนหนวยงานใหมเพื่อมา

อยูใกลบาน 

2.2 แผนการจัดการความเสีย่งกรณีการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสตูร   

         ในปการศกึษา 2559  อาจารยประจําหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาสถติิ 

ประกอบดวย อาจารยวุฒิปริญญาเอก 1 คน วุฒิปริญญาโท 4 คน เปนผูชวยศาสตราจารย 2 คน 

และอาจารย 3 คน  
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 คณะกรรมการบริหารหลักสตูร พิจารณาเห็นวาความเสีย่งกรณีการเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการของอาจารยประจําหลักสตูรเปนความเสีย่งทีมี่ระดับความเสีย่งปานกลาง มีผลกระทบตอ

หลักสตูร และมีโอกาสที่จะเกิดในระดับปานกลาง  คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ไดดําเนินการ

แกไขปรับปรุงแผนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร ดังตาราง

แสดงป พ.ศ. ในการยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และใหกรรมการบริหารหลักสตูรตดิตาม

ผลใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 
     ตาราง แสดงป พ.ศ. ในการยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 
ป พ.ศ. ที่ย่ืนขอตําแหนงทางวิชาการ 

ผศ. รศ. ศ. 

ผศ.รวีวรรณ  2562  

ผศ.ชุติวรรณ  2562  

อ.กาญจนา 2561 2567  

อ.สุกัญญา 2561   

อ.อิทธิเทพ 2562   
 

การประเมินระบบ

การบริหารอาจารย

ประจําหลักสูตร ป

การศึกษา 2559 

สิ้นปการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีการประชุมรวมกันเพ่ือทําการ

วิเคราะหและประเมินระบบและผลการดําเนินงานการบริหารอาจารยประจําหลัก 

สตูร ของปการศึกษา 2559 มีรายละเอยีดดังน้ี 

จากการประเมินระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสตูร ปการศึกษา 2559 พบวาเปนไป

ตามแผนที่วางไวในดานภาระหนาที่ของอาจารยประจําหลักสตูรเน่ืองจากทกุทานปฏิบตัหินาที่

ตามที่ไดรับมอบหมายไดเปนอยางด ีและการเอ้ือเวลาใหอาจารยที่กําลงัศกึษาระดบัปริญญาเอกมี

เวลาทําวิทยานิพนธพบวามอีาจารยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 คน สวนการกําหนด

ตําแหนงทางวชิาการยงัไมมีอาจารยทานใดทําผลงานเพียงพอตอการเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ   

 ในสวนนักเรียนทุนที่จะไดรับอัตราบรรจุเมื่อสําเร็จการศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตรมีนักเรียน

ทุนปริญญาโท-เอก ที่กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอกทางดาน Operations Research  1 ทาน 

และสาขาสถิตมีินักเรียนทุนปริญญาโท-เอก 1 ทาน ที่จะเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกทางสถติิ

ตนปการศึกษา 2559 ยังไมมีมหาวิทยาลยัในประเทศสหรัฐอเมริกาตอบรับเขาศกึษาปริญญาเอก

ทางดานสถติ ิ

การปรับปรุงจาก

ผลการประเมิน

ระบบการบริหาร

อาจารยประจํา

หลักสูตร ป

การศึกษา 2559 

1. ในการประชุมหลักสูตร คร้ังที่ 5/60 วาระที่ 4.2 การประเมินและปรับปรุงระบบการ

บริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร ที่ประชุมมมีติวา สําหรับปการศึกษา 2560 ใหคง

ภาระหนาที่ใหกับอาจารยประจําหลักสตูรแตละทานตามเดมิ และเพ่ิมอาจารยประจําหลักสูตรที่

ไมเคยเปนอาจารยที่ปรึกษาวิชาการอีก 1 ทาน เปนกรรมการสอบสมัภาษณนสิติชั้นปที ่1 และ

เปนอาจารยทีป่รึกษาชั้นปที ่1 คูกบัประธานหลักสตูร  เพ่ือใหประธานหลักสตูรเปนพ่ีเลี้ยง

อาจารยประจําหลักสตูรทานนี ้ และประธานหลักสตูรตดิตามอาจารยประจําหลักสตูรแตละทาน
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ใหยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตามแผนที่วางไว 

2.ประธานหลักสูตรไดประสานกับนักเรียนทุนในการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ตางประเทศ 

ขณะนี้นักเรียนทุนไดศึกษาตอทางดาน Data Analytic  1 ทาน ซึง่เปนสาขาทีกํ่าลังไดรับความ

นิยมและไมมีอาจารยในหลักสตูรจบสาขานี ้ทางหลักสูตรคาดวานักเรียนทุนทานน้ีจะเปนกําลัง

สําคญัในการเสริมสรางความแขง็แกรงของหลกัสตูรในอนาคต และสาขาวิชาเหมาะกับยคุไทย

แลนด 4.0 

3.ในสวนของการเปดรับอาจารยใหมไดเพ่ิมคุณสมบตัิการรับอาจารยใหมใหเหมาะสมกับ

บริบทของหลกัสตูรดานสถติแิละสถติิประยุกต (B.Sc.Stat_59_4.1_8 และ 

B.Sc.Stat_59_4.1_9) 

 

 

แผนผังที่ 7 ระบบการสงเสริม และพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 

ระบบ 

กลไก 

ระยะเวลา/ 

ผูรับผิดชอบ 

 

- เม.ย. 2558/ คณะ

วิทยาศาสตร 

 

- ตลอดปการศึกษา/  

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

- ปลายปการศึกษา/  

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

- ปลายปการศึกษา/ 

อาจารยประจํา

หลักสูตร 
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- ระบบการสงเสรมิและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 

ระบบและกลไกการ

สงเสริมและพัฒนา

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสถติ ิมีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจํา

หลักสตูร ดังแผนผังที ่7 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร โดยมีรายละเอียด 

ดังน้ี  

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาสถติ ิประชุมรวมกับภาควิชา

คณิตศาสตร ในการจัดทําแผนงบประมาณเพื่อจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารยประจํา

หลักสตูร ทางดานวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ   

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร กําหนดใหอาจารยประจําหลักสตูรทกุคนตองไดรับการพัฒนา

ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยประจํา

หลักสตูรสรางสรรคงานทางวชิาการอยางตอเนื่อง  

เม่ือสิ้นปการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมรวมกันเพ่ือประเมินผลที่ไดจากการ

ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชพี และการนําผลที่ไดไปปรับใชในดานการเรียนการ

สอน และ/หรือ งานดานอื่นๆ  สรุปภาพรวม ปญหา อุปสรรค ที่เกดิขึ้น รวมทั้งพิจารณา

ขอเสนอแนะ เพ่ือนําไปปรับปรุงระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูรสําหรับป

การศึกษาตอไป 

การประเมินระบบ

การสงเสริมและ

พัฒนาอาจารย

ประจําหลักสูตร ป

การศึกษา 2558 

สิ้นปการศึกษา 2558  คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีการประชุมรวมกันเพ่ือทําการ

วิเคราะหและประเมินระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร ของปการศึกษา 2558 

โดยนําผลจากการตรวจประเมิน SAR 58 ทีผู่ประเมินไดใหขอเสนอแนะวาหลกัสตูรควรมีแนวทาง

ในการสงเสริมใหอาจารยทกุคนผลติผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ืองมาพิจารณาดวย  

 ผลการประเมินพบวาหลักสตูรมีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร จาก

การประเมินพบวาหลักสตูรมีการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ในป 2558 อาจารยประจําหลักสูตร

บางทานมีผลงานวิชาการ แตมีอาจารยบางทานกําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก บางทานรอ

ตีพิมพบทความวิจัย        

การปรับปรุงระบบ

การสงเสริมและ

พัฒนาอาจารย

ประจําหลักสูตร 

สําหรับปการศึกษา 

2559 

จากผลการวิเคราะหและประเมินระบบขางตน หลักสตูรทําการปรับปรุงระบบการสงเสริมและ

พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร สําหรับปการศึกษา 2559 โดยจัดทําแผนสงเสริมอาจารยประจํา

หลักสตูรในการสรางผลงานงานทางวิชาการและการขอทุนวิจัย โดยกําหนดใหอาจารยประจํา

หลักสตูรขอทุนวิจัยหรือตีพมิพผลงานทางวชิาการ อยางนอย 1 คร้ังใน 3 ป และเขยีนหนงัสอื/

ตําราทุกคน 

ผลการดําเนินงาน

การสงเสริมและ

พัฒนาอาจารย

ประจําหลักสูตร ป

การศึกษา 2559  

     ในปการศึกษา 2559 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสถติิ มีการดําเนินงานการ

สงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร ดงัน้ี 

1. หลักสตูรจัดสรรเงินงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ 2559 เพิ่มจาก 3,000 บาท 

เปน 8,000 บาท (ตออาจารย 1 ทาน) ในการพัฒนาทางดานวิชาการ และ/หรือวิชาชีพในประเทศ 

สวนการนําเสนอผลงานตางประเทศและตีพิมพงานวิจัยในวารสารตางประเทศอาจารยในหลักสตูร
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ไดขอเงินอดุหนุนงบประมาณเงินรายไดจากมหาวิทยาลยั 

2. อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาสถติิ ไดเขารวมการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ ดัง ตารางแสดง โครงการ/กิจกรรม ที่อาจารยประจําหลักสตูร เขารวมในป

การศึกษา 2559  

3. จัดทําแผนสงเสริมอาจารยประจําหลักสตูรในการสรางผลงานทางวิชาการและการขอทุน

วิจัย โดยกําหนดใหอาจารยประจําหลักสตูรขอทุนวิจัยหรือตพีิมพผลงานทางวิชาการ อยางนอย 1 

คร้ังใน 3 ป 

    ตาราง แสดงแผนการขอทุนวิจัยและตีพิมพผลงานทางวิชาการ 

 

แผนการขอทุนวิจัยและตีพิมพผลงานทางวิชาการ (ปปฏิทิน) 

ขอทุนวิจัย ตีพิมพผลงานทางวิชาการ 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 

ผศ.รวีวรรณ            

ผศ.ชุติวรรณ       

อ.กาญจนา       

อ.สุกัญญา       

อ.อิทธิเทพ       

         หมายถึงไดรับทุน , มีการตีพิมพผลงานทางวิชาการ 

                หมายถึงแผนการขอทุน , ตีพิมพผลงานทางวิชาการ 

ผลที่ไดจากการ

ปรับปรุงระบบการ

สงเสริมและพัฒนา

อาจารยประจํา

หลักสูตร ปการศึกษา 

2559 

 หลักสตูรไดตดิตามผลจากการจัดทําแผนสงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรในการสรางผลงาน

งานทางวิชาการและการขอทุนวิจัย โดยกําหนดใหอาจารยประจําหลักสตูรขอทุนวิจัยหรือตพิีมพ

ผลงานทางวชิาการ อยางนอย 1 คร้ังใน 3 ป พบวา  

   (1) ผศ.รวีวรรณ และ อาจารยกาญจนา ไดรับการอนุมัติทนุวิจัยในวันที่ 1 เมษายน 2559 

(B.Sc.Stat_59_4.1_11) และวางแผนที่จะนํางานวิจัยที่เสร็จสมบูรณตีพิมพในป พ.ศ.2560  

   (2) ผศ.รวีวรรณ และ อาจารยสุกัญญา มีบทความวิจัยฉบบัสมบูรณทีต่ีพิมพในวารสารที่

ปรากฎในฐานขอมูล Scorpus โดยไดรับเงินสนับสนุนการตพิีมพผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลยั 

   (3) อาจารยกาญจนา และ อาจารยอิทธิเทพ มีบทความวจัิยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสาร

ที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI กลุม 1 โดยไดรับเงินสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยจากคณะ

วิทยาศาสตร 

  (4) อาจารยสุกญัญา สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 

  (5) อาจารยอิทธิเทพ ผานการสอบปกปองวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก อยูในระหวางการ

รอตอบรับตพิีมพผลงานวิทยานิพนธ 

การประเมินระบบ

การสงเสริมและ

พัฒนาอาจารย

ประจําหลักสูตร ป

สิ้นปการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีการประชุมรวมกันเพ่ือทําการวิเคราะห

และประเมินระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูร ของปการศกึษา 2559 พบวา

อาจารยประจําหลักสตูร มีการพัฒนาตามแผนที่วางไวไมครบทุกคน แตมีการพัฒนาในทางทีด่ขีึ้น  

มีรายละเอียดดงัน้ี 
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การศึกษา 2559 1. งบประมาณในการพัฒนาอาจารยที่หลักสตูรจัดสรรให 8,000 บาท ตอคน เพียงพอที่จะ

เขารวมการประชุมทางวิชาการในประเทศ  

2. การจัดทําแผนสงเสริมอาจารยประจําหลักสตูรในการสรางผลงานทางวิชาการและการขอ

ทุนวิจัย โดยกําหนดใหอาจารยประจําหลักสตูรขอทุนวิจัยหรือตีพิมพผลงานทางวิชาการ อยางนอย 

1 คร้ังใน 3 ป ประสบผลสําเร็จ เน่ืองจากอาจารยประจําหลักสตูรทุกทาน ไดผลักดันตนเองให

ดําเนินการตามแผนที่ไดวางไวตอนตนปการศกึษาคือมีการตพิีมพงานวิจัยในระดับนานาชาติ และ

ในระดับชาติ จํานวน 4 คน  

3. มีอาจารยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโดยใชเวลาราชการบางสวนทีห่ลกัสตูรจัด

ตารางสอนเอื้อใหในการทําวิทยานิพนธและสอบปกปองวิทยานิพนธ  

    หลักสตูรเห็นวาการจัดทําและการดําเนินการตามแผนน้ีเปนแนวทางทีเ่หมาะสมที่จะทําให

อาจารยประจําหลักสตูรสรางสรรคผลการทางวิชาการอยางตอเน่ือง และนําไปสูการขอกําหนด

ตําแหนงทางวชิาการตอไป  

 

ตาราง แสดง โครงการ/กจิกรรม ทีอ่าจารยประจําหลกัสูตร เขารวมในปการศึกษา 2559  

ลําดับที ่
ช่ือโครงการ/ประชุม /อบรม/สัมมนา/

กิจกรรม 
วัน-เดือน-ป และ สถานที่ ทีจ่ัด รหัสเอกสาร 

อ.กาญจนา พานิชการ  

1 การเลือกใชเกณฑ AUN-QA ในการพัฒนา

หลักสูตรสูความเปนเลศิ 

20 ตลุาคม 2559 

อาคารวิจัยและการศึกษาตอเน่ือง 

B.Sc.Stat_59_4.1_12 

2  โครงการพัฒนาหลักสตูรตามบริบท มศว ป

การศึกษา 2559 

16 พฤศจิกายน 2559 

คณะวิทยาศาสตร  มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_13 

3 โครงการจัดการความรูและสรางเสริม

บรรยากาศวิจัย เร่ือง “การวิจัยในชั้นเรียน” 

25 พ.ย. 2559 

คณะวิทยาศาสตร มศว 

 

B.Sc.Stat_59_4.1_14 

4 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่1 

26 เม.ย. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_16 

5 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่2 

13 มิย. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_17 

ผศ.ชุติวรรณ เพ็ญเพียร 

1 การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด 28 มีนาคม 2560 B.Sc.Stat_59_4.1_18 
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ลําดับที ่
ช่ือโครงการ/ประชุม /อบรม/สัมมนา/

กิจกรรม 
วัน-เดือน-ป และ สถานที่ ทีจ่ัด รหัสเอกสาร 

คณะวิทยาศาสตร มศว 

2 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่1 

26 เม.ย. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_16 

3 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่2 

13 มิย. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_17 

อ.สกุัญญา อินทรภกัด์ิ 

1 Simple Guide to Writing a Journal 

Article โดยสํานักพิมพ SAGE 

2 ส.ค. 2559 

สํานักหอสมุด มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_19 

2 งานมหกรรมวิจัยแหงชาต ิ2559 (Thailand 

Research Expo 2016) 

17 - 21 ส.ค. 2559 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ (วช.) 

B.Sc.Stat_59_4.1_20 

3 การตีพิมพผลงานลงวารสารนานาชาตแิละ

การพิจารณาวารสารทีมีคุณภาพ โดยบริษัท 

Thomson Reuters 

24 ส.ค. 2559 

สํานักหอสมุด มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_21 

4 เนคเทค ๓ ทศวรรษ พัฒนาไทย งานวิจัยใชได

จริง 

12 ก.ย. 2559 

NECTEC 

B.Sc.Stat_59_4.1_22 

5 พลังการเปลีย่นแปลงสูการพัฒนาการศกึษา

ไทย 

14 ก.ย. 2559 

คณะศึกษาศาสตร มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_23 

6 โครงการจัดการความรูและสรางเสริม

บรรยากาศวิจัย เร่ือง “การวิจัยในชั้นเรียน” 

25 พ.ย. 2559 

คณะวิทยาศาสตร มศว 

 

B.Sc.Stat_59_4.1_14 

 

7 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่1 

26 เม.ย. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_16 

8 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที ่21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่2 

13 มิย. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_17 

อ.อทิธิเทพ นวาระสุจิตร 

1 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่1 

26 เมษายน. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_16 
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ลําดับที ่
ช่ือโครงการ/ประชุม /อบรม/สัมมนา/

กิจกรรม 
วัน-เดือน-ป และ สถานที่ ทีจ่ัด รหัสเอกสาร 

คณะวิทยาศาสตร 

2 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่2 

13 มิถุนายน 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_17 

ผศ.รววีรรณ งามสันติกลุ 

1 การเลือกใชเกณฑ AUN-QA ในการพัฒนา

หลักสูตรสูความเปนเลศิ 

20 ตลุาคม 2559 

อาคารวิจัยและการศึกษาตอเน่ือง 

B.Sc.Stat_59_4.1_12 

2  โครงการพัฒนาหลักสตูรตามบริบท มศว ป

การศึกษา 2559 

16 พฤศจิกายน 59 

คณะวิทยาศาสตร  มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_13 

3 โครงการจัดการความรู เร่ือง Lean การลด

ความสญูเสยีทีเ่กิดจากขอผดิพลาดในการ

ทํางาน 

23 พฤศจิกายน 59 

คณะวิทยาศาสตร  มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_24 

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ : การพัฒนา

แผนกลยทุธจากผลการวิเคราะห SWOT 

Analysis  

คณะวิทยาศาสตร  

15 กุมภาพันธ2560 

คณะวิทยาศาสตร  มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_25 

5 อบรมเชิงปฏบิัติการสําหรับการเตรียม ความ

พรอมสูเกณฑคุณภาพการศึกษาเพือ่การ

ดําเนินงานทีเ่ปนเลศิ (EdPEx) 

13 มีนาคม2560 

คณะวิทยาศาสตร  มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_15 

6 พฤติกรรมบนโลกออนไลนและพ.ร.บ.

คอมพิวเตอร 2559 

27 มีนาคม2560 

ภาควชิาวิทยาการคอมพิวเตอร 

คณะวิทยาศาสตร  มศว 

B.Sc.Stat_59_4.1_26 

 

7 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 คร้ังที ่1 

26 เม.ย. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_16 

8 โครงการพัฒนาบคุลากรและนิสติสูการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559คร้ังที่ 2 

13 มิ.ย. 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

B.Sc.Stat_59_4.1_17 
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การปฐมนิเทศอาจารยใหม (หมายถึง อาจารยที่ไดรับการแตงต้ังเปนอาจารยประจําหลักสูตร ปการศึกษา 2559) 

 ในปการศึกษา 2559 ไมมีอาจารยใหม  

การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน  มี       ไมมี            

     (หลักสตูรจะแตงตัง้อาจารยอทิธิเทพ นวาระสุจิตรเปนอาจารยที่ปรึกษานิสติสถติชิั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2560 จึงมี

การแนะนําดานการจัดการเรียนการสอนใหเขาใจกอนปฏิบตัิหนาที)่ 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Stat_59_4.1_1 แผนกรอบอตัรากําลงัของภาควิชา (แผน 15 ป  2551 – 2565) 

B.Sc.Stat_59_4.1_2 ประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองรับสมัครคดัเลอืกบคุคลเพ่ือจางเปน

พนักงานงานมหาวิทยาลยั ตําแหนงอาจารย เลขประจําตําแหนง (1) 7-4535 

สังกดัภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

B.Sc.Stat_59_4.1_3 ประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองรับสมัครคดัเลอืกบคุคลเพ่ือจางเปน

พนักงานงานมหาวิทยาลยั ตําแหนงอาจารย เลขประจําตําแหนง (1) 7-4535 

สังกดัภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

B.Sc.Stat_59_4.1_4 ประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองรับสมัครคดัเลอืกบคุคลเพ่ือจางเปน

พนักงานงานมหาวิทยาลยั ตําแหนงอาจารย เลขประจําตําแหนง (1) 7-0246 

สังกดัภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

B.Sc.Stat_59_4.1_5 ประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองรับสมัครคดัเลอืกบคุคลเพ่ือจางเปน

พนักงานงานมหาวิทยาลยั ตําแหนงอาจารย เลขประจําตําแหนง (1) 7-0246 

สังกดัภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

B.Sc.Stat_59_4.1_6 คําสัง่แตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูร 

B.Sc.Stat_59_4.1_7 บันทึกขอความ เร่ือง แจงมติทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลยั วันที่ 23 ธันวาคม 2558 

และ บันทึกขอความ เร่ืองขอสง สมอ.08 หลักสตูรระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศกึษา วันที ่19 ม.ค.2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_8 ประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองรับสมัครคดัเลอืกบคุคลเพ่ือจางเปน

พนักงานงานมหาวิทยาลยั ตําแหนงอาจารย เลขประจําตําแหนง (1) 7-4535 

สังกดัภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

B.Sc.Stat_59_4.1_9 ประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองรับสมัครคดัเลอืกบคุคลเพ่ือจางเปน

พนักงานงานมหาวิทยาลยั ตําแหนงอาจารย เลขประจําตําแหนง (1) 7-4535 

สังกดัภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  

B.Sc.Stat_59_4.1_10 แผนการจัดการความเสีย่งดานการบริหารอาจารยประจําหลักสตูร ปการศึกษา 

2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_11 บันทึกขอความ เร่ืองผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนเงินรายไดคณะ
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

วิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2559 คร้ังที ่2 

B.Sc.Stat_59_4.1_12 การเลือกใชเกณฑ AUN-QA ในการพัฒนาหลักสูตรสูความเปนเลิศ วันที่ 20 

ตลุาคม 2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_13 โครงการพัฒนาหลักสตูรตามบริบท มศว ปการศึกษา 2559 วันที่ 16 พฤศจิกายน 

2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_14 โครงการจัดการความรูและสรางเสริมบรรยากาศวิจัย เร่ือง “การวิจัยในชั้นเรียน”

วันที ่25 พ.ย. 2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_15 อบรมเชิงปฏบิตัิการสําหรับการเตรียม ความพรอมสูเกณฑคณุภาพการศึกษาเพ่ือ

การดําเนินงานที่เปนเลศิ (EdPEx) วันที่ 13 มีนาคม2560 

B.Sc.Stat_59_4.1_16 โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสติสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 

คร้ังที ่1 วันที ่26 เม.ย. 2560 

B.Sc.Stat_59_4.1_17 โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสติสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ปการศกึษา 2559 

คร้ังที ่2 วันที่ 13 มิย. 2560   

B.Sc.Stat_59_4.1_18 การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด วันที ่28 มีนาคม 2560 

B.Sc.Stat_59_4.1_19 Simple Guide to Writing a Journal Article โดยสํานักพิมพ SAGE  วันที่ 2 

ส.ค. 2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_20 งานมหกรรมวิจัยแหงชาต ิ2559 (Thailand Research Expo 2016) วันที่ 17 - 

21 ส.ค. 2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_21 การตีพิมพผลงานลงวารสารนานาชาตแิละการพิจารณาวารสารทีมีคุณภาพ โดย

บริษัท Thomson Reuters วันที่ 24 ส.ค. 2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_22 เนคเทค ๓ ทศวรรษ พัฒนาไทย งานวิจัยใชไดจริง วันที่ 12 ก.ย. 2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_23 พลังการเปลี่ยนแปลงสูการพัฒนาการศกึษาไทย  วันที่ 14 ก.ย. 2559 

B.Sc.Stat_59_4.1_24 โครงการจัดการความรู เร่ือง Lean การลดความสูญเสยีที่เกิดจากขอผดิพลาดใน

การทํางาน วันที ่23 พฤศจิกายน 59 

B.Sc.Stat_59_4.1_25 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ : การพัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห 

SWOT Analysis คณะวิทยาศาสตร วันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 

B.Sc.Stat_59_4.1_26 พฤติกรรมบนโลกออนไลนและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร 2559 วันที่ 27 มีนาคม2560 
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คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร (ตัวบงช้ีที่ 4.2) 

ประเด็นที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รายการขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินการ 

จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรที่มีวุฒปิริญญาเอก 1 คน  

จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 

รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก  รอยละ 20 

เทยีบคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 5 คะแนน 

ประเด็นที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

รายการขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินการ 

จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 2 คน 

จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการ รอยละ 40 

เทยีบคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 3.33 คะแนน 
 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินการ 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทีต่ีพิมพหรือเผยแพร 1.8 

จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 

รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสตูรทั้งหมด 

รอยละ 36 

เทยีบคะแนน 5 คะแนน = รอยละ 20 ขึ้นไป 5 คะแนน 
 

 

 

ลําดับ 

 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ผลงานที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร/งานสรางสรรค 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอางอิง) 

คาถวง

น้ําหนัก 

1 

 

อ.สุกญัญา อินทรภักดิ์ 

และ 

ผศ.รวีวรรณ งามสันติกลุ 

Intarapak, S., Ngamsuntikul, R., Model to Predict the 

Decision in Choosing Career of Science Graduates in 

Thailand, International Journal of Applied Bussiness 

and Economic Research. Volume 14, Issue No. 5, pp 

2857 – 2864, 2016.  (B.Sc.Stat_59_4.2_4 ) 

1.0 
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ลําดับ 

 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ผลงานที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร/งานสรางสรรค 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอางอิง) 

คาถวง

น้ําหนัก 

2 

 

อ.กาญจนา  พานชิการ 

และ 

อ. อิทธิเทพ นวาระสุจิตร 

กาญจนา พานิชการ สิริภัค อนุรักษพุฒิ และอิทธิเทพ นวาระ

สุจิตร. ปจจัยทีมี่ความสําคัญตอการตดัสินใจเลือกที่ทํางาน

ของนิสติ/นักศึกษา สาขาวิชาสถติิ ชั้นปที่ 4, วารสารหนวย

วิจัยวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู, 

ปที่ 7 ฉบบัที ่1, หนา 115 – 123, 2559.  

(B.Sc.Stat_59_4.2_5) 

0.8 

ผลรวมคาถวงน้ําหนัก 1.8 

คิดเปนรอยละ 36 
 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Stat_59_4.2_1 รายชื่ออาจารยประจําหลักสตูรใน มคอ. 2 ฉบบัที ่สกอ. ประทับตรารับทราบ   

B.Sc.Stat_59_4.2_2 คําสัง่แตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูร  

B.Sc.Stat_59_4.2_3 บันทึกขอความ เร่ือง แจงมติทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลยั วันที่ 23 ธันวาคม 2558 และ 

บันทึกขอความ เร่ืองขอสง สมอ.08 หลักสตูรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑติศึกษา 

วันที่ 19 ม.ค.2559  

B.Sc.Stat_59_4.2_4 Intarapak, S., Ngamsuntikul, R., Model to Predict the Decision in Choosing 

Career of Science  Graduates in Thailand, International Journal of 

Applied Bussiness and Economic Research. Volume 14, Issue No. 5, pp 

2857 – 2864, 2016.   

(B.Sc.Stat_59_4.2_5) กาญจนา พานิชการ สิริภัค อนุรักษพุฒิ และอิทธิเทพ นวาระสุจิตร. ปจจัยที่มี

ความสําคญัตอการตดัสินใจเลอืกทีท่ํางานของนสิติ/นักศึกษา สาขาวิชาสถิต ิชั้นปที่ 4, 

วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู, ปที่ 7 ฉบับ

ที่ 1, หนา 115 – 123, 2559. 
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ผลที่เกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร (ตัวบงช้ีที่ 4.3)     

ตัวบงช้ียอย 
ปการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2557 2558 2559 

การคงอยูของอาจารยประจําหลักสตูร    100% 100% 100%  

4 ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสตูร 

(B.Sc.Stat_59_4.3_1 B.Sc.Stat_59_4.3_2 และ 

B.Sc.Stat_59_4.3_3) 

4.54 4.68 4.70 

*การรายงานแนวโนมผลการดําเนินงานตองรายงาน  ≥ 3 ชุดขอมูล 

 

          1. ตั้งแตปการศึกษา 2557 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถติิมีอาจารยประจําหลักสตูรครบ 5 คน

ตลอดเวลา และทําแผนอัตรากําลังเพ่ือแสดงการคงอยูและเกษยีณอายเุปนประจําเพ่ือรายงานภาควิชาคณะและ

มหาวิทยาลยัทุกป พรอมทั้งทําเร่ืองขออัตรากําลงักอนอาจารยเกษยีณอายุทุกชวงเวลา 

          2. ผลการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสตูรและอาจารยผูสอนเก่ียวกับการบริหารหลักสตูร 

จากคะแนนเต็ม 5 ตัง้แตป 2557 พบวามีคาเฉลีย่ระดับความพึงพอใจสงูขึ้นทุกป จากการติดตามการจบการศึกษาของ

อาจารยประจําหลักสตูรที่กําลงัศึกษาตอระดับปริญญาเอกพบวาจบการศึกษา 1 คน 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

B.Sc.Stat_59_4.3_1 ผลสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสตูร และอาจารยผูสอนบน 

e-survey ปการศึกษา 2557  

B.Sc.Stat_59_4.3_2 ผลสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสตูร และอาจารยผูสอนบน 

e-survey ปการศึกษา 2558  

B.Sc.Stat_59_4.3_3 ผลสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสตูร และอาจารยผูสอนบน 

e-survey ปการศึกษา 2559  
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หมวดท่ี 4 

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

(การบริหารหลักสูตร) 

 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบงช้ีที่ 5.1) 

          ในปการศึกษา 2559 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติิ ยังคงใชหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาสถติฉิบบัปรับปรุง 2554  และมีการดําเนินงานปรับปรุงหลักสตูรควบคูไปดวย  ในการนําเสนอตัวบงชี้นี ้

หลักสูตรขอนําเสนอผลการดําเนินงานโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ ผลการดําเนินงานของหลักสตูร  ฉบับปรับปรุง 

2554 และผลการดําเนินงานการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสตูร ฉบบัปรับปรุง 2560   

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปรบัปรงุ 2554 

- การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  

ระบบและกลไกการ

ออกแบบหลักสูตร

และสาระรายวิชา-

ในหลักสูตร  ฉบับ

ปรับปรุง 2554 

       หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิต ิไดมีการออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวิชา

ในหลักสตูร  ฉบับปรับปรุง 2554 ใหสอดคลองกับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ 

มาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 (B.Sc.Stat_59_5.1_1) ประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เร่ืองแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลกัสตูรระดับอดุมศึกษา พ.ศ.2548 

(B.Sc.Stat_59_5.1_2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการอดุมศึกษา 

(B.Sc.Stat_59_5.1_3) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พ.ศ. 2554 (มคอ. 1) (B.Sc.Stat_59_5.1_4) ตามกระบวนการ

ดังน้ี 

   1. ออกแบบโครงสรางหลักสตูรใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

แหงชาต ิ(TQF) สอดคลองกับมาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหง

ประเทศไทย และนโยบายการศกึษาชาต ิความตองการของชุมชนและสังคม รวมทั้งอัตลักษณ 

ของบัณฑติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

   2. ออกแบบสาระรายวิชาในหลักสตูรในแตละหมวดวชิาใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ (TQF) สอดคลองกับมาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยแีหงประเทศไทย และนโยบายการศกึษาชาต ิความตองการของชุมชนและสังคม 

รวมทั้งอัตลักษณของบัณฑติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

   3. การออกแบบหลักสตูรและสาระรายวิชาในหลักสูตร มีกลไกการดําเนินงานตามระบบ 

การเปดและปรับปรุงหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยในขั้นตอนแรกมีการ

แตงตัง้อาจารยประจําหลักสตูร เพ่ือดําเนินการออกแบบหลกัสตูร ปรับปรุงหลักสตูรและสาระ

รายวิชาในหลักสตูรตามกระบวนการที่วางไวในขอ 1–2  รวมกับภาควชิาคณิตศาสตร ฝาย

วิชาการของคณะวิทยาศาสตร และคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลยั ทีบ่ริการรายวิชาสอนใหกบั
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นิสติหลักสตูรสถติ ิในขั้นตอนทีเ่หลือจนถงึสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบการให

ความเห็นชอบหลกัสตูรน้ีเม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 เปนไปตามระบบและกลไกการ

ดําเนินงานตามระบบการเปดและปรับปรุงหลักสตูรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

การดําเนินงานในป

การศึกษา 2559 

ของหลักสูตร  

ฉบับปรับปรุง 

2554 

         สิ้นปการศกึษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการจัดประชุมเพือ่ประเมินผลการ

ดําเนินงานในปการศึกษา 2558 ของหลักสตูร  ฉบับปรับปรุง 2554 และนําผลการประเมินที่

ไดมาทําการปรับปรุงการการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกบัผลการเรียนรูของนิสติที่

คาดหวังตาม มคอ. 2 การเปดรายวิชาเลือกที่ทันสมัยสอดคลองกบัความตองการของนิสติและ

ตลาดแรงงาน และการจัดอาจารยผูสอนใหเหมาะสมกับแตละรายวิชา  การดําเนินงานในป

การศึกษา 2559 ของหลักสตูร  ฉบับปรับปรุง 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 

    1. ในการนําหลักสตูรตาม มคอ. 2 มาใชกอนเปดภาคการศึกษาในปการศึกษา 2559 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพรอมการเปดรายวชิาตาม

แผนการเรียน มีการสอบถามความถนัดและความสมัครใจในการสอนรายวิชาของอาจารย

ผูสอนในหลกัสตูรเพ่ือการจัดอาจารยผูสอนที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมในแตละรายวิชา สําหรับ

รายวิชาในหมวดอ่ืน ๆ ทางสาขาไดสงแผนการเรียนไปยังภาควิชา  และคณะ  เพื่อประสาน 

 งานกับผูรับผิดชอบรายวิชาอ่ืน ๆ จัดวัน เวลาเรียนและอาจารยผูสอนทีเ่หมาะสมให (การ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คร้ังที่  7/2559) 

    2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ควบคุม กํากับตดิตามใหอาจารยผูสอนจัดสง มคอ. 3  

และ มคอ. 4  กอนเปดภาคการศึกษา 30 วัน โดยตรวจสอบรายวิชาบนเว็บไซตของภาควิชา

และมหาวิทยาลยัวามีวิธีการประเมินตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กําหนดในรายวิชาและหลักสตูร

หรือไม (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คร้ังที ่ 9/2559 และ คร้ังที ่14/2559) 

3. ระหวางเปดภาคการศึกษาประธานหลักสตูร และ/หรืออาจารยที่ปรึกษาจะถามปญหาการ

เรียนการสอนกับนิสติแตละชั้นปวามีการจัดการเรียนสอนอยางไรตรงกับแผนการสอนหรือผล

การเรียนรูที่คาดหวังหรือไม (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คร้ังที ่ 14/2559 

และ คร้ังที ่3/2560) 

4. กอนสอบปลายภาคคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูโดย

นิสติเองและหลงัจากสอบปลายภาคจะมีประชุมเพ่ือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู 

(การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คร้ังที ่ 1/2560 และ คร้ังที ่6/2560) 

 5. หลงัสอบปลายภาคภายใน 30 วัน มีการจัดทํา มคอ. 5 และ มคอ. 6 เพ่ือรายงานผลการ

ประเมินการสอน และผลการเรียนรูในแตละรายวิชา (การประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร  คร้ังที่  1/2560 และ คร้ังที ่6/2560) 

 6. หลงัสอบไลภายใน 60 วัน มีการจัดทํา มคอ. 7 เพ่ือประเมินผลการเรียนการสอนวา

สอดคลองกบัหลักสูตรทีก่ําหนดไวหรือไม (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คร้ังที ่

6/2560) 

  7.  มีการจัดประชุมเพือ่พุดคยุปญหาการสอน การทําโครงงานของนิสติ การแกปญหานิสติที่
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ไมเรียนตามแผนการเรียน (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คร้ังที ่ 1/2560 และ 

คร้ังที ่6/2560) การรับนิสติในปการศึกษา 2559 (รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิคร้ังที ่10/2559) การพิจารณา มคอ. 3 – มคอ. 7 

รวมกัน  และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู  

 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ัน ๆ 

 เน่ืองจากในปการศึกษา 2559  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิต ิยังคงใชหลกัสตูร  ฉบบัปรับปรุง 

2554  หลักสตูรจึงมุงเนนการปรับปรุงกระบวนการไปที่การเปดรายวิชาตาง ๆ ที่ทันสมัยตรงตามความตองการของ

นิสติ และตลาดแรงงาน รวมทั้งการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีความทันสมยั โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนิสติ

ไดมีการฝกทักษะสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที ่21    

   การประเมินและการปรับปรุงกระบวนการการปรับปรุงหลกัสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาใน  

   ศาสตรสาขาน้ัน ๆ (ประเมินกระบวนการป 2558 และ ปรับปรุงกระบวนการสําหรับป 2559) 

การประเมิน

กระบวนการปรับ 

ปรุงหลักสูตรให

ทันสมัยของป

การศึกษา 2558 

       สิ้นปการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีการประชุมรวมกันเพ่ือทําการ

วิเคราะหและประเมินกระบวนการการปรับปรุงหลักสตูรใหทันสมัย  มีรายละเอยีดดังน้ี 

     หลักสตูร  มีการเปดรายวิชาเลือกตามความตองการของนิสติ ทันสมัย และเปนทีต่องการ

ของตลาดแรงงาน เชน รายวิชาโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ (ST455) โดยนิสิตชั้นปที ่4 

สามารถเลือกเรียนไดในภาคการศกึษาที่ 2/2558  หลักสตูรไดทําการพดูคยุ สอบถาม และ

สํารวจความคดิเห็นของนิสิต ศิษยเกา และผูใชบัณฑติ พบวา วิชาน้ีมปีระโยชนอยางมากตอ

การฝกงานและการทํางานจริงในหนวยงานของรัฐและเอกชน 

      หลักสูตร  วิเคราะหแลวเห็นวาควรเปดรายวิชาน้ีในทุกปการศึกษาและควรใหนิสติชั้นปที ่

3 สามารถเลือกเรียนวชิานี้ไดกอนออกฝกงาน 

การปรับปรุง

กระบวนการการ

ปรับปรุงหลักสูตร

ใหทนัสมัยสําหรับป

การศึกษา 2559 

       จากผลการวิเคราะหและประเมินขางตน หลักสตูร  ทําการปรับปรุงกระบวนการการ

ปรับปรุงหลักสตูรใหทันสมยั สําหรับปการศึกษา 2559 ดงัน้ี 

     หลักสตูร  ไดเปดรายวิชาโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ (ST455) ตามความตองการขอนิสติ 

ความทันสมยั และเปนทีต่องการของตลาดแรงงาน โดยใหนิสติชั้นปที ่3 และ ชั้นปที่ 4 เลือก

เรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2559 เพ่ือเตรียมความพรอมกอนการฝกงาน และการทํางานจริง 

และมีการเพ่ิมโจทยปญหาที่เปนปญหาจริงในหนวยงานเพ่ือใหนิสติไดฝกคดิทักษะ คดิวิเคราะห 

และแกปญหา   

 

 

 

 



 หนา 65 

   ระบบและกลไก และการดําเนินงานการปรบัปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตร 

   สาขาน้ัน ๆ   

ระบบและกลไกการ

ปรับปรุงหลักสูตร

ใหทนัสมัยในป

การศึกษา 2559 

       หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิต ิฉบบัปรับปรุง 2554 มีการออกแบบ

หลักสตูรใหสามารถปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาสถติติาม

กระบวนการดังน้ี 

   1. ออกแบบโครงสรางหลักสตูร โดยวางโครงสรางเปนหมวดวิชาทีเ่นนนิสติเปนศูนยกลาง

และสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที ่21  ในแตละหมวดวิชากําหนดรายวิชาที่มีหนวยกิต 

รวมไมนอยกวาหนวยกิตรวมในแตละหมวดวิชา เพ่ือใหนิสติสามารถเลือกเรียนใหสอดคลองกับ

ความทันสมยัตามความกาวหนาในศาสตรสถติ ิหรือตามความถนัดของตนเอง  

   2. ออกแบบวิชาเฉพาะดานบางวิชาทีม่ีคําอธิบายรายวิชาแบบเปดกวาง เพื่อเปนการ

ปรับปรุงหลักสตูรใหทันสมยัตามความกาวหนาในศาสตรสถติิไดทันทวงที อาทิเชน รายวิชา

สัมมนาเกีย่วกับวิชาสถติ ิโครงงานสถติิ และการศึกษารายบคุคลในวิชาสถติ ิ

   3. การปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสตูร  มีกลไกการดําเนินงานผานการประชุคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูร เพ่ือดําเนินการออกแบบปรับปรุงหลักสตูร และสาระรายวิชาใน

หลักสตูร ตามกระบวนการที่วางไวในขอ 1–2   อาทเิชน การกําหนดรายวิชาชีวสถติิเปนวิชา

บังคับเรียนเพ่ือการจัดการเรียนรูในเน้ือหาเชิงสหวิทยาการ โดยการสงเสริมความเขาใจใน

เน้ือหาวิชาสถติิที่เปนแกนหลกั และสอดแทรกทักษะความรูดานสขุภาพแหงศตวรรษที่ 21 และ

เรียนวิชาคณิตศาสตรที่เปนวิชาบังคับโดยใชโปรแกรม CaR และ Euler ชวยการคํานวณและ

สรางกราฟเพ่ือใหนิสติมีความเขาใจคณิตศาสตรเพ่ิมมากขึ้น นอกจากน้ีนิสติยังสามารถเสนอ

รายวิชาเลือกทีต่องการเรียนผานอาจารยที่ปรึกษา 

การดําเนินงานการ

ปรับปรุงหลักสูตร

ใหทนัสมัยในป

การศึกษา 2559  

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิมีการประชุมเพ่ือ  

   1. พิจารณาเปดวชิาเลือกตามความตองการของนิสิต และมีการเปดรายวิชาโปรแกรม

ประยุกตทางธุรกิจ (ST455) ใหนิสติชั้นปที่ 3 เลอืกเรียนได ตามผลการปรับปรุงกระบวนการ

การปรับปรุงหลักสตูรใหทันสมยัขางตน  (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คร้ังที ่

7/2559)  

   2. พิจารณาหัวขอสัมมนาและโครงงาน (B.Sc.Stat_59_5.1_5) ที่พัฒนานิสิตใหเปนผูเรียนรู

ดวยตนเองโดยมีอาจารยใหคําปรึกษา อาจารยประจําหลักสตูรมีการพิจารณาหัวขอภายใต

กรอบการพัฒนาทกัษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศและทักษะอาชีพใน

ดานตาง ๆ 

การประเมิน

กระบวนการปรับ 

ปรุงหลักสูตรให

ทันสมัยของป

การศึกษา 2559 

       ในการประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสตูรใหทันสมัยของปการศึกษา 2559 หลักสตูร 

ไดเปดรายวิชาโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ (ST455) ใหนิสติชั้นปที ่3 เลือกเรียนได โดย

หลักสตูร  กําหนดเปาหมายไววา นิสิตรอยละ 70 ของนิสติชั้นปที ่3 ที่ลงทะเบยีนเรียนรายวิชา

โปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ (ST455) ไดใชความรูจากการเรียนวิชาน้ีในการฝกงาน 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตร   ประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการ  และหาแนวทางใน



 หนา 66 

การปรับปรุงกระบวนการ  ใหดยีิง่ขึ้น ผลการประเมินพบวา ในภาคการศึกษา 2/2559 มีนิสติ

ชั้นปที ่3 ลงทะเบยีนเรียนวิชาโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ (ST455) 17 คน (จากนิสติชั้นปที่ 3 

19 คน) และจากการสํารวจอยางไมเปนทางการพบวามีนสิติชั้นปที ่3 จํานวน 14 คน (คดิเปน

รอยละ 82.4 ของนิสติชั้นปที ่3 ทีล่งทะเบยีนเรียนวิชานี)้ ไดนําความรูที่ไดจากการเรียนวิชาน้ี

ไปใชในการฝกงาน ซ่ึงบรรลเุปาหมายตามทีห่ลักสตูร  ตั้งไว  

       จากการประเมินขางตนคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  เห็นควรเปดรายวิชาน้ีใหนิสิตชั้น

ปที่ 3 เลือกเรียนได ในปการศึกษาถดัไป และ เน่ืองจากหลกัสตูร  ใหความสําคญักับผลการ

เรียนรู การเรียนรูในศตวรรษที ่21 ของนิสติ และความทันสมัย คณะกรรมการบริหาร 

หลักสตูร  วิเคราะหแลวเห็นควรใหมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และรายละเอยีดใน 

มคอ.3 และ มคอ.4 แตละรายวิชาทุกภาคการศกึษา โดยใหสอดคลองกับผลการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ของนิสติ และทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวชิาสถติิใน 

 

  



 หนา 67 

แผนผังที่ 8 ระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  ฉบับปรับปรุง 2554 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผูรับผิดชอบ 

 

- ปการศึกษา 2553/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

- ปการศึกษา 2553 – 

2554/ อาจารยประจํา

หลักสูตร 

- ปการศึกษา 2553 –

2554/ อาจารยประจํา

หลักสูตร 

- ปการศึกษา 2554/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

- ปการศึกษา 2555/ 

มหาวิทยาลัย 

- ทุกปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

- ปลายภาคเรียน/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- ปลายภาคเรียน/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

- ปลายปการศึกษา/  

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- ปการศึกษา 2558/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

 



 หนา 68 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปรบัปรงุ 2560 

          หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิไดดําเนินงานปรับปรุงหลกัสตูรมาตั้งแตปการศึกษา 2558 ซ่ึง

หลักสูตร  ฉบบัปรับปรุง 2560 ยงัคงยดึแนวทาง ระบบและกลไกการออกแบบหลักสตูรเชนเดยีวกบัหลักสตูร  ฉบับ

ปรับปรุง 2554 โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือผลติบัณฑติทีมี่ความรอบรูในวิชาการดานสถติิ วิจัย และคอมพิวเตอร สามารถ

นําองคความรูมาประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ (สมรรถนะของหลกัสตูร)  เนนการ

เรียนรูในศตวรรษที ่21 และการใหผูเรียนเปนศูนยกลาง  

          นอกจากน้ีเพ่ือใหหลักสตูรมองเห็นถึงเปาหมาย ขอบขาย สาระและลําดบัการเรียนรู ความตอเนื่อง สอดคลอง

เชื่อมโยงกันของรายวชิาทีต่องเรียนในแตละชั้นป และการบรูณาการของแตละรายวิชาอยางชดัเจน รวมถึงการ

กําหนดการกระจายมาตรฐานการเรียนรูของหลักสตูรสูรายวิชาในทักษะดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู  ดาน

ทักษะทางปญญา ดานทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ และดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดอยางถูกตองเหมาะสม หลักสตูรไดทําการเพ่ิมกระบวนการในการ

ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสตูรสําหรับหลกัสตูร ฉบับปรับปรุง 2560 อีก 3 กระบวนการ คือ  

         1. การศึกษาผลการเรียนรูของนิสติในหลักสตูร 

         2. การกําหนดสมรรถนะและผลการเรียนรูของนสิติในแตละชั้นป ไดแก  

             ชั้นปที ่1 – 2  มทีักษะการใชชีวติในสังคมไดอยางมีความสขุ มคีวามรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและ 

                               วิทยาศาสตร สามารถเขยีนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร มคีวามรูทฤษฎีพ้ืนฐานทางสถติ ิ 

                               สามารถทําการวิเคราะหสถติิเบือ้งตนโดยใชโปรแกรมทางสถิติได  

             ชั้นปที ่3       มีความรูระบบฐานขอมูล มคีวามรูทางทฤษฎทีางสถติ ิสามารถเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช 

                              ทฤษฎีการเลือกตัวอยาง วิเคราะหขอมูลได สรางปญหาพเิศษโดยใชความรูที่เรียนมาได และ 

                              สามารถใชโปรแกรมทางสถติิวิเคราะหขอมูลได ฝกประสบการณจริงผานการฝกงาน 

             ชั้นปที ่4       สามารถคนควา ศึกษาความรูใหม ๆ ในศาสตรสาขาสถติ ิสามารถสรางงานวิจัยและเลือกใช 

                              วิธีวิเคราะหทางสถติิไดอยางถูกตองและเหมาะสม    

         3. การกําหนดคุณลักษณะพิเศษของนิสติในหลักสตูร ไดแก 

             (1) มีทักษะสื่อสาร 

             (2) มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะรับใชสังคม 

 - การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร  

ระบบและ

กลไกการ

ออกแบบ

หลักสูตรและ

สาระรายวิชา

ในหลักสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

2560  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิฉบบัปรับปรุง 2560 ไดมีการออกแบบหลกัสตูร

และสาระรายวิชาในหลักสตูรใหสอดคลองกับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑมาตรฐาน

หลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 (B.Sc.Stat_59_5.1_6), ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง

แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 (B.Sc.Stat_59_5.1_7), 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการอุดมศึกษา (B.Sc.Stat_59_5.1_3), และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พ.ศ. 2554 

(B.Sc.Stat_59_5.1_4) ตามกระบวนการดังน้ี 

   1. ออกแบบโครงสรางหลักสตูรใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุม 
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ศึกษาแหงชาต ิ(TQF)  มาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  การ

เรียนรูในศตวรรษที ่21  นโยบายการศึกษาชาต ิ นโยบายรัฐบาล  ความตองการของชมุชนและสังคม  

สมรรถนะของหลักสตูร  สมรรถนะและผลการเรียนรูของนิสติในแตละชั้นป  คุณลักษณะพิเศษของ

นิสติในหลักสตูร  คานิยม (Core Value) ของคณะวิทยาศาสตร  และอัตลักษณของบัณฑิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งนําผลการศกึษาผลการเรียนรูของนิสติในหลักสตูร ผลการ

ประเมินจากขอมูลที่ไดรับจากผูประกอบการ ผูใชบัณฑติ ศษิยเกา และนิสิตปจจุบัน มาพิจารณาเพ่ือ

ออกแบบและปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร เพ่ิม–ลดรายวิชาในหลักสตูรใหทันสมยั 

   2. ออกแบบสาระรายวิชาในหลักสตูรในแตละหมวดวชิาใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาติ (TQF)  มาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศ

ไทย  การเรียนรูในศตวรรษที ่21  นโยบายการศึกษาชาต ิ นโยบายรัฐบาล  ความตองการของชุมชน

และสงัคม  สมรรถนะของหลักสตูร  สมรรถนะและผลการเรียนรูของนิสติในแตละชั้นป  คุณลักษณะ

พิเศษของนิสติในหลกัสตูร  คานยิม (Core Value) ของคณะวิทยาศาสตร  และอัตลักษณของบัณฑติ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งนําผลการศกึษาผลการเรียนรูของนิสติในหลักสตูร  ผลการ

ประเมินจากขอมูลที่ไดรับจากผูประกอบการ ผูใชบัณฑติ ศษิยเกา และนิสิตปจจุบัน มาพิจารณาเพ่ือ

ออกแบบและปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสตูรใหทันสมัย 

   3. การออกแบบหลักสตูรและสาระรายวิชาในหลักสตูร มีกลไกการดําเนินงานตามระบบการ 

เปดและปรับปรุงหลักสตูรของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยในขั้นตอนแรกมีการแตงตั้งอาจารย

ประจําหลักสตูร เพ่ือดําเนินการออกแบบหลักสตูร ปรับปรุงหลักสตูรและสาระรายวิชาในหลกัสตูร

ตามกระบวนการที่วางไวในขอ 1–2  รวมกับภาควิชาคณิตศาสตร ฝายวชิาการของคณะวิทยาศาสตร 

และคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลยั ที่บริการรายวิชาสอนใหกบันิสติหลักสตูรสถติิ  ในสวนของขั้นตอนที่

เหลือจนถึงสํานักงานคณะกรรมการอุดมศกึษารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรเปนไปตาม

ระบบและกลไกการดําเนินการตามระบบการเปดและปรับปรุงหลักสตูรของมหาวิทยาลยัศรีนครินท

รวิโรฒ 

การดําเนินงาน

การออกแบบ

หลักสูตรและ

สาระรายวิชา

ในหลักสูตร  

ปรับปรุง 2560 

        หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิไดดําเนินการออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวิชา

ในหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ ฉบบัปรับปรุง 2560 มกีารดําเนินการมาตัง้แตป

การศึกษา 2558 ตามขั้นตอนตอไปน้ี  

   1. ตลอดปการศึกษา 2558 และปการศึกษา 2559   อาจารยประจําหลักสตูรไดเขารวม โครงการ/

ประชุม/อบรม/สมัมนา/กิจกรรม  ตาง ๆ ที่มหาวิทยาลยั และคณะในมหาวิทยาลยัจัดขึ้นเพ่ือการ

ปรับปรุงและยกระดับคุณภาพหลักสตูร (B.Sc.Stat_59_5.1_8) 

   2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินการปรับปรุงหลักสตูร 

(การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คร้ังที ่8/2558) โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

      (1) พิจารณารายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิซ่ึง

ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสตูรและผูทรงคุณวุฒภิายนอก เพ่ือเสนอคณะวิทยาศาสตรแตงตั้ง 

(คําสั่งแตงตัง้ B.Sc.Stat_59_5.1_9) 
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      (2) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาโครงสรางหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

สถติ ิฉบบัปรับปรุง 2554 และวางโครงสรางหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ ฉบับ

ปรับปรุง 2560  

   3. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุม (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร คร้ังที่ 

13/2558) เพ่ือ 

      (1) ประเมินหลักสตูร กระบวนการออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวิชาของหลกัสตูรวิทยา

ศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ ฉบับปรับปรุง 2554 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความทัน 

สมยั ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาตขิองนิสติ ความตองการของ

ผูใชบัณฑติ ความคดิเห็นของศษิยเกา ความคดิเห็นของนิสติปจจุบัน ความสอดคลองตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาต ิ(TQF)  มาตรฐานของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยแีหงประเทศไทย การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 นโยบายการศึกษาชาต ินโยบายรัฐบาล 

ความตองการของชุมชนและสังคม คานิยม (Core Value) ของคณะวิทยาศาสตร และอัตลักษณของ

บัณฑิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

      (2) ศึกษาผลการเรียนรูของนิสติในหลักสตูร ผลการประเมินจากขอมลูที่ไดรับจากผูประกอบการ 

ผูใชบัณฑติ ศษิยเกา และนิสิตปจจุบัน 

      (3) กําหนดจุดมุงหมายของหลักสตูร สมรรถนะและผลการเรียนรูของนิสติในแตละชั้นป และ

คุณลักษณะพิเศษของนสิติในหลักสตูร  

      (4) กําหนดขอบขาย เนื้อหาสาระของแตละรายวิชาทางทฤษฏ ีและมีการปฏิบตัิทีช่วยเสริมสราง

การพัฒนาความรูทักษะ เน้ือหาของแตละรายวิชาไมมคีวามซ้ําซอน กลุมรายวิชามีความตอเนื่อง

สัมพันธกัน และเหมาะสมกบัระดับความรูของผูเรียน  และมีการกําหนดการกระจายมาตรฐานการ

เรียนรูของหลักสตูรสูรายวิชาใหครอบคลุมทัง้ 5 ดาน 

   4. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรจัดทํารางหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ ฉบับ

ปรับปรุง 2560 เสนอกรรมการบริหารหลกัสตูรพิจารณา (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

คร้ังที ่2/2559)   

   5. นํารางหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิติ ฉบบัปรับปรุง 2560 เสนอตอผูทรงคุณวุฒ ิ

ผูใชบัณฑติ และศษิยเกาซ่ึงเปนผูเชีย่วชาญทางภาคธุรกิจเอกชนพิจารณา  

   6. นําขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิผูใชบัณฑติ และศษิยเกา มาพิจารณาปรับปรุงหลักสตูรตาม

ความเหมาะสมและตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร (การประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร  คร้ังที่ 10/2559) 

   7. เสนอรางหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติ ิฉบบัปรับปรุง 2560 ตอคณะวิทยาศาสตร 

สภาวชิาการมหาวิทยาลยั และสภามหาวิทยาลยั ตามระเบยีบและขั้นตอนของมหาวิทยาลยัเพ่ือ

พิจารณา โดยไดรับอนุมัต/ิเห็นชอบหลกัสตูรจาก 

      (1) คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2559 
      (2) สภาวิชาการในการประชุม คร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที ่9 มกราคม พ.ศ. 2560 
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      (3) สภามหุาวิทยาลยัในการประชุม คร้ังที่ 3/2560 เม่ือวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 
   8. มหาวิทยาลยันํารางหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ ฉบับปรับปรุง 2560 เสนอตอ

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบการใหความเหน็ชอบหลกัสตูร  และเร่ิมใชหลักสตูรใน

ภาคการศึกษาที ่1 ปการศกึษา 2560 

 

ตัวอยางการปรบัปรุง และการออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรสําหรับหลักสูตร  ฉบับปรับปรุง 

2560  

เรื่องพิจารณา รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร  ฉบบัปรับปรุง 2560 

1. การศึกษาผลการเรียนรูของนิสิตในหลักสูตร 

   จากการพิจารณาผลการเรียนรูฯ  แตละราย 

วิชาของนิสติ พบวาทุก ๆ ป จะมีรายวิชาในกลุม

วิชาเฉพาะดานบงัคับที่นสิติบางคนตองถอนและ

ลงเรียนซํ้า หรือสอบไมผานในรายวิชาน้ัน ๆ เชน 

วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร (CP111) วิชา

สถติคิณิตศาสตร 1 (ST321) มีผลทําใหนิสติกลุม

น้ีอาจไมสําเร็จการศึกษาตามแผน   จากการ

วิเคราะหในแตละรายวิชาพบวา ปญหาเกิดจาก  

(1) นิสติไมมีพ้ืนฐานคณิตศาสตรทีเ่พียงพอ

สําหรับการเรียนวิชาสถิตคิณิตศาสตร 1 (ST321)  

(2) นิสติไมมีพ้ืนฐานการเขยีนโปรแกรมที่เพียงพอ

สําหรับการเรียนวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร 

(CP111) เน่ืองจากนิสติสวนใหญไมเคยเรียนการ

เขียนโปรแกรมมากอน 

1. จากการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น หลกัสตูร  ทําการปรับปรุง 

โดยการเปดรายวชิามีลําดบักอนหลงัทีเ่หมาะสม มีวัตถุประสงค

เพ่ือเอ้ือใหนิสติมีพ้ืนฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด ดังนี ้

(1) เพ่ิมรายวิชาคณิตศาสตรสําหรับสถิติ (MA217) ในเทอมที่ 1 

ของชั้นปที ่2 กอนเรียนวิชาวิชาสถติคิณิตศาสตร 1 (ST221 

(ปรับรหัสรายวิชาใหสอดคลองกับชั้นปที่เรียน)) ซ่ึงเรียนใน

เทอมที่ 2   

    วชิาที่เพ่ิมนี้จะทําใหนิสติมพ้ืีนฐานคณิตศาสตรทีเ่พียงพอ 

เน่ืองจากวิชาน้ีมเีน้ือหาสาระและลําดบัการเรียนรู และความ

ตอเน่ืองจาก วิชาแคลคลูัส 1 และ วิชาแคลคูลสั 2 (MA115 และ 

MA116) และสอดคลอง เชื่อมโยงกับสาระการเรียนรูในวิชาสถติิ

คณิตศาสตร 1 (ST221)  

(2) เพ่ิมรายวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน (ST111) ในเทอมที ่1 

ของชั้นปที ่1 วิชาน้ีจะมีสาระและลําดับการเรียนรู ในการเขยีน

โปรแกรม กอนวชิาการโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 (CP111) ซ่ึง

เรียนในเทอมที่ 2 

2. การกําหนดสมรรถนะและผลการเรียนรูของ

นิสิตในแตละช้ันป 

2. จากการวิเคราะหสมรรถนะและผลการเรียนรูของนสิติในแต

ละชั้นปทีห่ลกัสตูร  กําหนดไว หลักสตูร  ทําการปรับปรุง ดงั

ตัวอยาง เชน  

(1) มีการกําหนดสมรรถนะใหนิสติชั้นปที ่2 สามารถทําการ

วิเคราะหขอมูลเบื้องตนได และสามารถใชโปรแกรมในการ

วิเคราะหขอมูลได  หลักสตูรไดวางแผนการเรียนใหนิสติชั้นปที่ 

2 ไดเรียนวิชาสถติิไมอิงพารามิเตอร* (ST242 (ปรับรหสั

รายวิชาใหสอดคลองกบัชั้นปทีเ่รียน)) ในเทอมที ่2 ตอจากวชิา

หลักสถติิ 1 (ST112) และวิชาหลักสถติิ 2 (ST213) โดยมี
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วัตถปุระสงคเพ่ือใหนิสติชั้นปที่ 2 เห็นถึงความแตกตาง และ

สามารถเลือกใชวิธีการวิเคราะหของสถติทิี่อิงพารามเิตอรและ

สถติทิี่ไมอิงพารามิเตอร ไดอยางถูกตองเหมาะสมกับขอมลู 

รวมทั้งสามารถใชโปรแกรมในการวิเคราะหได 

      จะเห็นวาคําอธิบายรายวิชาของทั้ง 3 วิชาน้ีมีเน้ือหาที่

เหมาะสมกับชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต และ ครอบคลุมครบถวน

สําหรับการเรียนรูที่กําหนดไวของนิสติชั้นปที ่2  มีความ

ตอเน่ืองเชือ่มโยงกันระหวางวิชา และมีการฝกปฏิบตัิโดยใช

โปรแกรมที่ชวยสรางการพัฒนาทักษะของนิสติ 

(B.Sc.Stat_59_5.1_10)  

(* ในปกอน ๆ หลักสตูร  เปดวิชาสถติิไมอิงพารามิเตอร 

(ST342) ใหนิสติชั้นปที่ 3 เรียน) 

(2) การกําหนดการกระจายมาตรฐานการเรียนรูของหลักสตูรสู

รายวิชาในทักษะทั้ง 5 ดาน เปนไปตามสาระการเรียนรูที่

คาดหวังของแตละรายวิชา และตองสอดคลองกับสมรรถนะ

สมรรถนะและผลการเรียนรูของนิสติในแตละชั้นปทีห่ลกัสตูร  

กําหนด เชน การกําหนดการกระจายมาตรฐานการเรียนรูของ

หลักสตูรสูรายวิชาในทักษะดานปญญา มีวัตถุประสงคใหนิสติมี

การพัฒนาการเรียนรู จากการมีความรูทฤษฎีพ้ืนฐานจาก

รายวิชาทีเ่รียนในชั้นปที ่1 และ 2 ที่ชวยใหคดิไดอยางมีระบบ

และมีเหตผุล ไปสูการนําความรูไปประยุกตใช และการมี

ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห และแกปญหาได ใน

ชั้นปที ่3 และชั้นปที่ 4 (B.Sc.Stat_59_5.1_11) 

(3) มีการปรับปรุงรหสัของแตละรายวิชาใหสอดคลองกบัชั้นปที่

เรียน ลําดบัของสาระการเรียนรู และความตอเน่ืองของรายวิชา  

3. การกําหนดคุณลักษณะพิเศษของนิสิตใน

หลักสูตร 

(1) มีทักษะสื่อสาร 

(2) มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะรับใชสังคม 

3. มีการออกแบบรายวิชาศึกษาทั่วไปทีเ่นนเน้ือหาความรู 

ทฤษฎี และการปฏิบัติในการสรางความเปนมนษุย โดยมี

วัตถปุระสงคเพ่ือเตรียมนิสิตออกสูโลกแหงการดําเนินชีวิต ทุก

รายวิชาศึกษาทั่วไปมีการกําหนดการกระจายมาตรฐานการ

เรียนรูของหลักสตูรสูรายวิชาทีเ่นนการมีทักษะสื่อสาร รวมทั้ง

การเลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม และการมีจิต

สาธารณะ มีความรับผดิชอบตอตนเอง สังคม องคกร และ

สิ่งแวดลอม (B.Sc.Stat_59_5.1_11) 

4. การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย  4. หลักสูตร  เพ่ิมรายวิชาเฉพาะดานเลือกที่ทันสมยั และเนน
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(1) ปจจุบันรัฐบาลกําหนดให ไทยแลนด 4.0 เปน

วาระแหงชาติ โดยเนนความคดิสรางสรรค 

นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและการวิจัย

และพัฒนา ในกลุมเปาหมาย 5 กลุม หลักสูตร

ประเมินวารายวิชาในกลุมรายวิชาเฉพาะดาน

เลือกที่มีอยูในหลกัสตูร  ฉบบัปรับปรุง 2554 ยงั

ไมเพยีงพอที่จะทําการวิเคราะหขอมลูที่ไดจาก

กลุมเปาหมายเหลาน้ี 

(2) หลกัสตูรประเมินจํานวนรายวิชาที่เนนทักษะ

ทางวิชาชีพของนิสติที่มอียูในหลักสตูร  ฉบับ

ปรับปรุง 2554 โดยคํานึงถึงความทันสมยั ความ

ตองการของนิสติ และความตองการของ

ตลาดแรงงาน พบวาควรเพ่ิมรายวิชาเลอืกใหมให

นิสติไดเลือกเรียนตามความถนัดเพ่ิมมากขึ้น 

ทักษะทางวชิาชีพของนิสติ เชน วิชาการวิเคราะหหลายตัวแปร 

(ST441)  วิชาการวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท (ST442)  

วิชาหลกัการประกันภยั (ST261)  วิชาการบัญชีเบือ้งตน 

(ST367)  วิชาการโปรแกรมเชงิสถติ ิ(ST443)  วิชาการเขยีน

โปรแกรมสําหรับนกัสถติิ (ST444)  

 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ัน ๆ 

ระบบและกลไกการ

ปรับปรุงหลักสูตร

ใหทนัสมัยใน

หลักสูตร  ฉบับ

ปรับปรุง 2560 

         หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ ฉบับปรับปรุง 2560 มีการออกแบบ

หลักสตูรใหสามารถปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาสถติติาม

กระบวนการดังน้ี 

   1. ออกแบบโครงสรางหลักสตูร โดยวางโครงสรางเปนหมวดวิชาทีเ่นนนิสติเปนศูนยกลาง

และสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที ่21 นโยบายของรัฐบาล ความตองการของนิสติและ

ผูใชบัณฑติ และตลาดแรงงาน ในแตละหมวดวิชากําหนดรายวิชาที่มีหนวยกิตรวมไมนอยกวา

หนวยกิตรวมในแตละหมวดวิชา เพ่ือใหนิสิตสามารถเลือกเรียนใหสอดคลองกับความทันสมัย

ตามความกาวหนาในศาสตรสถติ ิหรือตามความถนดัของตนเอง 

   2. ออกแบบวิชาเฉพาะดานบางวิชาทีม่ีคําอธิบายรายวิชาแบบเปดกวาง เพื่อเปนการปรับ 

ปรุงหลักสตูรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสถติิไดทันทวงท ีอาทเิชน รายวชิาสมัมนา

ทางดานสถติ ิ(ST472) วิชาโครงงานสถติิ 1 และวิชาโครงงานสถติ ิ2 (ST473 และ ST474) 

และวิชาการศึกษารายบคุคลทางดานสถติิ (ST471) 

   3. การปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสตูร  มีกลไกการดําเนินงานผานการประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร เพ่ือดําเนินการออกแบบปรับปรุงหลักสตูร และสาระรายวิชาใน

หลักสตูร ตามกระบวนการที่วางไวในขอ 1–2    

   4. มีการปรับปรุงรายละเอียดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 ทุกภาคการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับ

ผลการเรียนรูในศตวรรษที ่21 ของนิสติ และทันสมยัตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาสถิต ิ

การดําเนินงานการ       คณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิตมีิการจัดประชุมเพ่ือ
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ปรับปรุงหลักสูตร

ใหทนัสมัยใน

หลักสูตร  ฉบับ

ปรับปรุง 2560 

พิจารณาเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดานเลือกในหลักสตูร  ฉบับปรับปรุง 2560 โดยให

สอดคลองกบั การเรียนรูในศตวรรษที ่21 นโยบายของรัฐบาล การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ

ของนิสิต ความตองการของนิสิต และความตองการของตลาดแรงงาน เชน วชิาการวิเคราะห

หลายตัวแปร (ST441)  วชิาการวิเคราะหขอมลูจําแนกประเภท (ST442)  วิชาหลักการ

ประกันภัย (ST261)  วิชาการบัญชเีบื้องตน (ST367)  วิชาการโปรแกรมเชิงสถติิ (ST443)  

วิชาการเขยีนโปรแกรมสําหรับนักสถติ ิ(ST444)   

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.Stat_59_5.1_1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.

2548 

B.Sc.Stat_59_5.1_2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลัก 

สตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 

B.Sc.Stat_59_5.1_3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอดุมศึกษา 

B.Sc.Stat_59_5.1_4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร พ.ศ. 2554  

B.Sc.Stat_59_5.1_5 แผนการเรียนรายวิชา ST472 สัมมนาเกีย่วกบัวิชาสถติิ และ รายวิชา ST473 โครงงานสถติ ิ 

B.Sc.Stat_59_5.1_6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.

2558 

B.Sc.Stat_59_5.1_7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลัก 

สตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 

B.Sc.Stat_59_5.1_8 รายชือ่อาจารยและโครงการที่เขารวม 

B.Sc.Stat_59_5.1_9 คําสัง่แตงตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติ ิ

B.Sc.Stat_59_5.1_10 คําอธิบายรายวิชา ST112 ST213 ST242 

B.Sc.Stat_59_5.1_11 การกําหนดการกระจายมาตรฐานการเรียนรูของหลกัสตูรสูรายวิชา 
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การบริหารหลักสูตร 

1. ปญหาในการบริหารหลกัสูตร 

หลักสตูรวิทยาศาตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ มีอาจารยประจําหลักสตูรที่มคีุณวุฒติรงสาขา 4 คนอีก 1 คน 

มีคุณวุฒิทางคณิตศาสตรประยุกต และ 2 ใน 4 คน น้ีจะเกษยีณอายุในป พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 ทําใหสาขาสถติิ

ตองรับอาจารยที่มคีุณวุฒติรงสาขาใหทันป พ.ศ. 2562 จํานวน 2 อัตรา และหลักสตูรฉบบัปรับปรุง ที่จะเร่ิมใชป

การศึกษา 2560 จะมีปญหาเร่ืองการเปดวิชาเลือกทีต่องใชผูเชีย่วชาญเฉพาะสาขาเชนสาขาประกันชีวติ การเงิน ซ่ึง

สาขาวชิาสถติิไมมีอาจารยที่จบสาขาดังกลาว 

 2. ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตามวตัถุประสงคของหลักสูตร 

จากปญหาการเปดรับสมัครอาจารยใหม 1–2  อัตรา เพ่ือรองรับอาจารยที่จะเกษยีณอายุราชการ และ

รองรับอาจารยประจําหลักสตูรที่จะลาไปพัฒนาวิชาการ ขณะน้ียังไมไดอาจารยใหม แตในปจจุบันยังไมมีผลกระทบตอ

สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของหลักสตูรเนื่องจากอาจารยทีมี่อยูยังสามารถรับภาระงานขสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

และทําใหนิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาไดภายใน 4 ป 

3. แนวทางการปองกนัและแกไขปญหาในอนาคต 

หลักสตูรปองกันการขาดอาจารยประจําหลักสตูรโดยประชาสัมพันธการรับสมัครอาจารยใหมไปยัง

หนวยงานตาง ๆ และใหนักเรียนทุนที่ศกึษาตางประเทศเรียนทางดานสถติิประยุกต 2 คน ซ่ึงคาดวาจะกลับมาภายใน

ป 2562  
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การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบงช้ีที่ 5.2) 

- การกําหนดผูสอน 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิมีกระบวนการการกําหนดผูสอนแตละรายวิชา โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหนิสติไดรับความรู ประสบการณ และการพัฒนาความสามารถจากผูสอนที่มีความรู ความสามารถ และความ

เชี่ยวชาญในวิชาทีส่อนอยางแทจริง 

ระบบและกลไกการ

กําหนดผูสอน 
      หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติิ มีการวางระบบและกลไกในการกําหนด

ผูสอน ดังนี ้

  1. กอนเปดภาคการศึกษา ฝายจัดตารางสอนของหลักสตูร  ทําการสํารวจความตองการใน

การสอนรายวิชาตาง ๆ ของอาจารยสาขาวิชาสถติิ ในปการศึกษา 2559  

  2. สําหรับรายวชิาที่ไมไดอยูในความรับผดิชอบของภาควชิาคณิตศาสตร  ฝายจัดตารางสอน

ของหลักสตูร  ประสานงานสงแผนการเรียนใหผูรับผดิชอบหนวยงานตาง ๆ เชน รายวิชา

ศึกษาทั่วไปอยูในความรับผดิชอบของสํานักนวตักรรมการเรียนรู  รายวิชาบังคบัอ่ืน ๆ ที่อยูใน

ความรับผดิชอบของภาควิชาตาง ๆ เพ่ือใหหนวยงานนั้น ๆ กําหนดผูสอน กํากับ ตดิตาม และ

ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู 

  3. สําหรับรายวชิาบงัคบั รายวิชาเลอืกทางสถติิ  คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร  พิจารณา

กําหนดอาจารยผูสอนใหเหมาะสมกบัรายวชิา โดยพิจารณาจากความรู ความเชีย่วชาญ 

ประสบการณ และความตองการในการสอน รวมทั้งภาระงานสอนของอาจารยประจํา

หลักสตูรแตละทาน 

  4. ในรายวิชาเอกเลือกที่จําเปนตองประยุกตงานจริงหรือรายวิชาที่ตองการความเชีย่วชาญ

พิเศษหรือไมมีอาจารยประจําที่จบศาสตรน้ัน ๆ เชน เศรษฐศาสตร การเงิน คอมพิวเตอร

ประยุกตทางธุรกิจ  หลกัสตูร  ทําการเชญิอาจารยพิเศษทีม่ปีระสบการณในศาสตรน้ัน ๆ มา

สอนเพ่ือใหนิสิตมีมมุมองการประยุกตกับการทํางานจริง  

  5. เม่ือสิน้สดุภาคการศึกษา อาจารยทุกทานไดรับการประเมินการสอนจากนิสติในรายวิชาที่

รับผดิชอบ (ปค.003) คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  นําผลการประเมิน รวมทั้งขอรองเรียน

ของนิสติมาพิจารณาเพื่อกําหนดอาจารยผูสอนในปการศกึษาถดัไป  ในกรณีทีผ่ลการประเมิน

การสอนจากนิสตินอยกวา 3.51 หลักสตูร  จะเรียกนิสติมาพูดคยุหาสาเหต ุและนําผลการ

พูดคยุแจงอาจารยผูสอนใหปรับปรุงการสอน  

  6. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  ทําการประเมินกระบวนการการกําหนดผูสอนวาเปนไป

ตามเปาหมายทีก่ําหนดหรือไม และเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการใหดยีิ่งขึ้น  

การดําเนินการการ

กําหนดผูสอน 
      หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติิ มีการดําเนินการการกําหนดผูสอน ดงัน้ี 

  1. กอนเปดภาคการศึกษา 2559 ฝายจัดตารางสอนของหลักสตูร  ทําการสํารวจความ

ตองการในการสอนรายวชิาตาง ๆ ของอาจารยสาขาวิชาสถติ ิในปการศกึษา 2559 

(B.Sc.Stat_59_5.2_1)  
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  2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  กําหนดอาจารยผูสอนใหเหมาะสมกบัรายวชิาทางสถิต ิ

โดยพิจารณาจากความรู ความเชีย่วชาญ ประสบการณ และความตองการในการสอน รวมทั้ง

ภาระงานสอนของอาจารยประจําหลักสตูรแตละทาน  (B.Sc.Stat_59_5.2_1) 

  3. หลักสตูร  เชิญอาจารยพิเศษที่มปีระสบการณมาสอนในรายวิชาเฉพาะดานเลอืกไดแก 

วิชาคณิตศาสตรประกันชีวิตเบือ้งตน (ST261) วิชาการเงินเชิงคณิตศาสตร (ST364) วิชาการ

โปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ (ST455) เพ่ือใหนิสติมมุีมมองการประยุกตกบัการทํางานจริง 

(B.Sc.Stat_59_5.2_2) 

  4. เม่ือสิน้สดุภาคการศึกษา อาจารยทุกทานไดรับการประเมินการสอนจากนิสติในรายวิชาที่

รับผดิชอบ (ปค.003)  ผลการประเมินพบวา อาจารยทุกทานไดรับผลการประเมินการสอน

จากนิสิตอยูในระดบัมากขึ้นไป  โดยที่ภาคการศึกษาที ่1/2559 คะแนนการประเมินอยูตัง้แต 

4.10 ถงึ 5.00 และตัง้แต 3.67 ถงึ 4.68 สําหรับภาคการศึกษาที ่2/2559 

(B.Sc.Math_59_5.3_3 และ B.Sc.Math_59_5.3_4) และไมมีขอรองเรียนจากนิสติ  

การประเมิน และ

การปรับปรุง

กระบวนการการ

กําหนดผูสอน 

      ในการประเมินกระบวนการการกําหนดผูสอนของปการศึกษา 2559 หลักสตูร  ได

กําหนดเปาหมาย ไวดงัน้ี  

  1. หลักสตูร  สามารถกําหนดอาจารยผูสอนใหเหมาะสมกบัรายวิชาทางสถติ ิตรงตามความ

เชีย่วชาญ และความตองการของอาจารย 

  2. นิสติมีความพึงพอใจตอการสอนของอาจารยในระดับมากขึ้นไป (คะแนน 3.51 ขึ้นไป) ทกุ

รายวิชา 

      คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประชุมเพ่ือทําการประเมิน และหาแนวทางในการ

ปรับปรุงกระบวนการ  พบวา จากการทําการสํารวจความตองการในการสอนรายวชิาตาง ๆ 

ของอาจารยสาขาวิชาสถิต ิในปการศึกษา 2559  ทําใหหลักสตูรสามารถกําหนดรายวชิาใหกับ

อาจารยไดตรงกับความเชีย่วชาญ และความตองการของอาจารย  และทุกรายวิชามีผลการ

ประเมินการสอนของอาจารยอยูในระดับมากขึ้นไป (คะแนน 3.51 ขึ้นไป) 

      จะเห็นวาผลการประเมินบรรลเุปาหมายทัง้ 2 ขอ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เห็น

ควรใหคงใชกระบวนการการกําหนดอาจารยผูสอนแบบเดมิในปการศึกษา 2560  
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แผนผังที่ 9 ระบบการกําหนดผูสอน การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผูรับผิดชอบ 

 

- ภาคการศึกษาท่ี 3 ป

การศึกษา 2558/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

- ภาคการศึกษาท่ี 3 ป

การศึกษา 2558/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

- ตลอดปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

- กอนเปดภาคการศึกษา 

60 วัน/ อาจารยผูสอน 

 

- กอนเปดภาคการศึกษา 

30 วัน/ อาจารยผูสอน 

 

- ระหวางเปดภาค

การศึกษา/ อาจารยผูสอน 

 

- ภายใน 30 วันหลังส้ินสุด

ภาคการศึกษา/ อาจารย

ผูสอน 

- ภายใน 60 วันหลังส้ินสุด

ปการศึกษา/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 
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- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิมีกระบวนการการกํากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดทํา

แผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือใหไดแผนการเรียนรูทีม่ีเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัด

และการประเมินผลที่ทันสมัย ตรงกับมาตรฐานการเรียนรูทีก่ําหนดไวใน มคอ.2 และสอดคลองกบัการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 และความกาวหนาในศาสตรสาขาวชิาสถติ ิ   

ระบบและกลไกการ

กํากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการจัด 

ทําแผนการเรียนรู 

(มคอ.3 และ มคอ.

4) 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติิ มีการวางระบบและกลไกในการกํากบั 

ตดิตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี ้

   1. กอนเปดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูร รวมกับภาควิชาคณิตศาสตรแจง

กําหนดการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ.4 ใหอาจารยผูสอนทราบ และมอบหมายใหภาควชิาเปนผู

กํากับและตดิตามการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ.4 ของหลกัสตูรใหครบถวนทุกรายวชิา 

   2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มอบหมายใหอาจารยผูสอนจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ.4 

ตามรายวิชาทีมี่การเปดสอน โดยใหนําผลการประเมินใน มคอ. 5 และ มคอ.6   ของรายวิชา

น้ัน ๆ ในปการศึกษาที่ผานมา รวมทัง้การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และความกาวหนาในศาสตร

สาขาวชิาสถติ ิมาพิจารณาเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผล 

   3. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร พิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4  ในดานสาระของรายวิชา 

วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลใหสอดคลองตามมาตรฐานการเรียนรูที่ระบุใน 

มคอ.2 การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และความกาวหนาในศาสตรสาขาวชิาสถติ ิ

   4. อาจารยผูสอนนํา มคอ.3 และ มคอ.4 เผยแพรบนเว็บไซตกอนเปดภาคการศึกษา 30 วัน 

โดยมีภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลยักํากับดแูล 

   5. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  ตดิตามผล ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน ของทุก

รายวิชาในหลักสตูรวาเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรูที่ระบุไวใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 

หรือไม โดยผานผลการประเมินผลการสอนของอาจารยแตละรายวิชา ซึ่งสอบถามเก่ียวกบั

ทักษะการสอน เน้ือหารายวิชา และการใหคําปรึกษา รวมทั้งผลการประเมินตนเองของนิสติ 

   6. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  ทําการประเมินกระบวนการการกํากับ ตดิตาม และ

ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) วาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

หรือไม และเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการใหดยีิง่ขึ้น 

การดําเนินงานการ

กํากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการ

จัดทําแผนการ

เรียนรู (มคอ.3 

และ มคอ.4) 

      ในปการศึกษา 2559 หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิมกีารการดําเนินงาน

การกํากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี ้

     1. กอนเปดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  รวมกับภาควิชาคณิตศาสตรแจง

กําหนดการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ใหอาจารยผูสอนทราบ และมอบหมายใหภาควชิา  เปน

ผูกํากับและตดิตามการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ของหลักสตูรใหครบถวนทุกรายวิชา (การ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คร้ังที่  9/2559 และ คร้ังที ่14/2559) 

   2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มอบหมายใหอาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 
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ตามรายวิชาทีมี่การเปดสอน  โดยใหนําผลการประเมินใน มคอ.5 และ มคอ.6 ของรายวิชา 

น้ัน ๆ ในปการศึกษาที่ผานมา รวมทัง้การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และความกาวหนาในศาสตร

สาขาวชิาสถติ ิมาพิจารณาเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผล  

   3. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  พิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4  ในดานสาระของรายวิชา 

วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลใหสอดคลองตามมาตรฐานการเรียนรูที่ระบุใน 

มคอ.2 การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และความกาวหนาในศาสตรสาขาวชิาสถติ ิ 

   4. อาจารยผูสอนนํา มคอ.3 และ มคอ.4 เผยแพรบนเว็บไซต โดยในภาคการศึกษา 1/2559  

มี มคอ.3 ตามจํานวนรายวิชาที่นิสติหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถติิ ไดเรียน 

จํานวน 26 รายวิชา มคอ.4 จํานวน 1 รายวิชา และ ในภาคการศึกษา 2/2559  มี มคอ.3 

จํานวน 24 รายวิชา  มคอ.3 และ มคอ.4 ของทุกรายวิชาไดรับการเผยแพรบนเวบ็ไซตกอนเปด

ภาคการศึกษา 30 วัน (B.Sc.Stat_59_5.2_5) 

   5. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  ตดิตามผล ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน ของทุก

รายวิชาในหลักสตูรวาเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรูที่ระบุไวใน มคอ.3 และ มคอ.4  

     ผลการพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4 (การดําเนินงานขอ 3.) และ การตดิตามผล 

ตรวจสอบ  (การดําเนินงานขอ 5.) แสดงดงัตาราง 

รายวิชา 

ความสอดคลองของ มคอ.3 และ มคอ.4 กับ

มาตรฐานการเรียนรูที่ระบุใน มคอ.2 
การจัดการเรียนการสอน 

ของทุกรายวิชาในหลักสูตร

เปนไปตามแผนการจัดการ

เรียนรูที่ระบุไวใน มคอ.3 

และ มคอ.4 
สาระของ

รายวิชา 

เกณฑการ

ประเมินผล 

วิธีการ

ประเมินผล 

เทอม 1/2559  

ST242     

ST261     

ST322     

ST342     

ST343     

ST348     

ST364     

ST451     

ST452     

ST473     

ST481     

เทอม 2/2559  

ST241     
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ST245     

ST321     

ST341     

ST345     

ST347     

ST455     

ST471     

ST472     

ST473     

  

การประเมิน และ

การปรับปรุง

กระบวนการการ

กํากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการ

จัดทําแผนการ

เรียนรู (มคอ.3 

และ มคอ.4) 

      ในการประเมินกระบวนการการกํากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู 

(มคอ.3 และ มคอ.4) ของปการศกึษา 2559 หลกัสตูร  ไดกําหนดเปาหมาย ไวดังน้ี 

  1. มคอ.3 และ มคอ.4 ของทุกรายวิชาไดรับการเผยแพรบนเว็บไซตกอนการเปดภาค

การศึกษา 30 วัน   

  2. สาระของรายวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลที่ระบุไวใน มคอ.3 และ 

มคอ.4 ตองสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูซ่ึงระบุไวใน มคอ.2 

  3. การจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลของทุกรายวิชาในหลกัสตูรตองเปนไปตามที่

ระบุไวใน มคอ.3 และ มคอ.4 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือทําการประเมิน และหาแนวทางในการ

ปรับปรุงกระบวนการฯ พบวา ผลการประเมินบรรลุเปาหมายทั้ง 3 ขอ คณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรเห็นควรใหคงใชกระบวนการการกําหนดอาจารยผูสอนแบบเดิมในปการศกึษา 2560  

 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวจิยั การบรกิารวิชาการทางสังคม การ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การประเมิน

กระบวนการการ

จัดการเรียนการ

สอนฯ ในป

การศึกษา 2558 

   สิ้นปการศกึษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมกีารประชุมรวมกันเพ่ือทําการ

วิเคราะหและประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณา

การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการ

ประเมินพบวา ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรมกีารจัดการบรูณาการฯ ครบทุกดาน มีการ

กําหนดวัตถปุระสงคของการบูรณาการทีช่ดัเจน แตไมมีการกําหนดตัวชี้วดัความสําเร็จของ

การบูรณาการ ทําใหหลักสูตรไมสามารถประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการได 

การปรับปรุง

กระบวนการการ

จัดการเรียนการ

สอนฯ สําหรับป

การศึกษา 2559 

       จากผลการประเมินขางตน ในปการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรทําการ

ปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 

การบริการวิชาการทางสังคม การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม โดยใหมีการกําหนด

วัตถุประสงค และตัวชี้วดัในการวัดความสําเร็จของการบูรณาการอยางชดัเจน 
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ระบบและกลไกการ

จัดการเรียนการ

สอนฯ ในป

การศึกษา 2559 

       หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิต ิมีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการ

สอนที่มกีารบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสงัคม การทํานบุํารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม  ดงัน้ี 

   1. หลักสูตรกําหนดวาตองมีการบูรณาการในแตละปใหไดอยางนอย 1 รายวชิา  

   2. กอนเปดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรรวมกันพิจารณาวารายวิชาใดใน

หลักสตูรสามารถบูรณาการเขากับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม  

   3. คณะกรรมการบริหารบริหารหลักสตูรรวมกันกําหนดวัตถุประสงค และตัวชี้วัดในการวัด

ความสําเร็จของการบูรณาการ  

   4. อาจารยผูรับผดิชอบแตละรายวิชาหรือรับผดิชอบกิจกรรมดําเนินการตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

   5. สิ้นปการศึกษา คณะกรรมบริหารหลักสตูรประชุมเพ่ือประเมินผลสําเร็จที่ไดจากการบูร

ณาการวิชาการ รวมทั้งปญหาทีเ่กิดขึ้น เพ่ือนําไปปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการ

สอนที่มกีารบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสงัคม การทํานบุํารุงศลิปะและ

วัฒนธรรมในปการศึกษาตอไป 

การดําเนินงานการ

จัดการเรียนการ

สอนฯ ในป

การศึกษา 2559 

         ในปการศกึษา 2559 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติ ิมีการดําเนินงานใน

การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ

ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม  ดังน้ี 

   1. กอนเปดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณา

รายวิชาในหลักสตูรที่สามารถบูรณาการเขากับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ

ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม (การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร คร้ังที ่9/2559) ผล

การประชุมมีดงัน้ี 

    (1) รายวิชาการวิเคราะหการถดถอย (ST341) บูรณาการกับการวิจัย 

    (2) รายวิชาวิธีการทางสถิต ิ1 (ST241) บูรณาการกับการบริการวิชาการกับสังคม 

    (3) รายวิชาแคลคลูสั 2 (MA116) บูรณาการกับการการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

   2. การกําหนดวัตถปุระสงค ตัวชี้วดัในการวัดความสําเร็จของการบูรณาการ เปาหมาย และ

การดําเนินงาน แสดงดังตาราง 
รายวิชากับ

การบูรณาการ 

วัตถุประสงค

ของการบูรณา

การ 

ตัวช้ีวัดในการวัด

ความสําเร็จของ

การบูรณาการ 

เปาหมาย การดําเนินงาน 

1. รายวิชาการ

วิเคราะหการ

ถดถอย (ST341) 

บูรณาการกับการ

วิจัย 

เพ่ือใหนิสิตได

แนวคิดในการนํา

ความรูท่ีเรียนไป

ตอยอดเชื่อมโยง

กับรายวิชาท่ีสูงข้ึน 

นิสิตในชั้นเรียนมี

ความรูความเขาใจใน

แนวคิดเก่ียวกับการ

นําสมการถดถอยเชิง

เสนไปเปนสวนหนึ่ง

ของการวิเคราะห

ปจจัย 

รอยละ 65 ของ

นิสิตในชั้นเรียนมี

ความรูความเขาใจ

ในแนวคิดเก่ียวกับ

การนําสมการ

ถดถอยเชิงเสนไป

เปนสวนหนึ่งของ

อาจารยผูสอนนําผลงานวิจัยเร่ือง

“ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจ

เลือกท่ีทํางานของนิสิต/นักศึกษา 

สาขาวิชาสถิติ ช้ันปท่ี 4” ไป

ประกอบการสอนในวิชาการวิเคราะห

การถดถอย (ST341) จากการสอน

พบวานิสิตมากกวารอยละ 65 ความรู
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การวิเคราะห

ปจจัย 

ความเขาใจในแนวคิดเก่ียวกับการนํา

สมการถดถอยเชิงเสนไปเปนสวนหนึ่ง

ของการวิเคราะหปจจัย 

2. รายวิชาวิธีการ

ทางสถิติ 1 

(ST241) บูรณา

การกับการ

บริการวิชาการ

กับสังคม  

เพ่ือใหผูเขารวม

กิจกรรมไดลงมือ

ปฏิบัติและทํา

กิจกรรมท่ีเชื่อม 

โยงถึงทฤษฎีของ

ความนาจะเปน 

จํานวนผูเขารวม

กิจกรรมท่ีมีความรู

ความเขาใจในแนวคิด

เก่ียวกับทฤษฎีของ

ความนาจะเปน 

รอยละ 60 ของ

จํานวนผูเขารวม

กิจกรรมท่ีมีความรู

ความเขาใจใน

แนวคิดเก่ียวกับ

ทฤษฎีของความ

นาจะเปน 

นิสิตไดรับมอบหมายใหเปน

ผูดําเนินการในกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ

เกมประตูดวงในโครงการเปดโลก

วิทยาศาสตรสูการพัฒนาชุมชนจังหวัด

สระแกวอยางยั่งยืน คร้ังท่ี 3 จากการ

ทํากิจกรรมพบวา ผูเขารวมกิจกรรม

มากกวารอยละ 60 มีความรูความ

เขาใจในแนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีของ

ความนาจะเปน  

3. รายวิชา

แคลคูลัส 2 

(MA116)  บูรณา

การกับการทํานุ

บํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  

เพ่ือใหนิสิตไดมี

มโนทัศนในการ

เชื่อมโยงความรู

คณิตศาสตรกับ

ศิลปะหรือ

วัฒนธรรมของ

ชาติและสากล 

รายงานหรือการ

นําเสนอผลงานการ

วิเคราะหงานศิลปะ

ไทยท่ีใชความรูใน

รายวิชา 

รายงานหรือการ

นําเสนอผลงาน

การวิเคราะหงาน

ศิลปะไทยท่ีใช

ความรูในรายวิชา

ไดถูกตองทุก

ชิ้นงาน 

อาจารยผูสอนกําหนดใหนิสิตจัดบอรด

เร่ือง “มหัศจรรยลําดับฟโบนัชชีกับ

ความงามของศิลปะไทย” นําเสนอการ

ใชความรูเร่ืองลําดับฟโบนัชชีในการ

วิเคราะหงานศิลปะของไทย ซึ่งทุก

ชิ้นงานผานการพิจารณาความถูกตอง

จากอาจารยสาขาคณิตศาสตรแลว   

การประเมิน และ

ปรับปรุงกระบวน 

การการจัดเรียน

การสอนฯ  

       สิ้นปการศึกษา 2559 คณะกรรมบริหารหลักสตูรประชุมเพ่ือประเมินผลสําเร็จที่ไดจาก

การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทํานุ

บํารุงศลิปะและวัฒนธรรม รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือนําไปปรับปรุงกระบวนการฯ ในป

การศึกษาถดัไป  

       ผลการประเมิน พบวา ในปการศึกษา 2559 หลกัสตูรมีการจัดการเรียนการสอนใหมี

การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสงัคม การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม ได

ครบทัง้ 3 ดาน และบรรลุเปาหมายของการบูรณาการทั้ง 3 ดาน 

        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นควรใหคงกระบวนการจัดการเรียนสอนฯ ไวเชนเดมิ

ในปการศึกษา 2560 แตควรปรับปรุงโดยการเพ่ิมรายวิชาที่สามารถนํามาบูรณาการใหมากขึ้น 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

B.Sc.Stat_59_5.2_1 การกําหนดอาจารยผูสอนใหกับแตละรายวิชา 

B.Sc.Stat_59_5.2_2 บันทึกขอความ เร่ืองขออนุมตัิเชิญอาจารยพิเศษ 

B.Sc.Stat_59_5.2_3 ผลการประเมินอาจารยเปนรายวิชา ปค. 003 ภาคการศึกษา 1/2559  

B.Sc.Stat_59_5.2_4 ผลการประเมินอาจารยเปนรายวิชา ปค. 003 ภาคการศึกษา 2/2559 

B.Sc.Stat_59_5.2_5 การเผยแพร มคอ.3 – 6 บนเว็บไซต 
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การประเมินผูเรียน (ตัวบงช้ีที่ 5.3) 

         หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ มีกระบวนการการประเมินผูเรียน มีวัตถปุระสงคเพ่ือการปรับปรุง

การเรียนการสอน การพัฒนาการเรียนรูของนิสติ  และเพ่ือใหนิสติมผีลการเรียนรูตามทีห่ลักสตูรคาดหวัง  ดัง

รายละเอียดตอไปน้ี  

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ระบบและกลไก

การประเมินผล

การเรียนรูฯ  

      หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติิ มีการวางระบบและกลไกในการประเมินผล

การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดงัน้ี 

   1. หลักสูตรมีการกําหนดแผนการเรียนรูลงในรายละเอียดหลักสตูร (มคอ.2) โดยใหมีการ

กําหนดการกระจายมาตรฐานการเรียนรูของหลักสตูรสูรายวชิา (Curruculum mapping) ที่

ชดัเจนในการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ5 

ดาน 

   2. กอนเปดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรควบคมุดูแลใหอาจารยผูสอนแต

ละรายวิชาจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4  โดยใหระบุการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการ

เรียนการสอนใหเกิดผลการเรียนรูในคาบเรียน และบอกวิธีการวัดผลของการเรียนรูทัง้ 5 ดาน

อยางชดัเจน โดยการกําหนดนํ้าหนักแตละองคประกอบตองสอดคลองกับจุดเนนของแตละ

รายวิชา การใชวิธีการประเมินตองมีความหลากหลายขึ้นอยูกับธรรมชาตขิองแตละรายวิชา 

และเพ่ือใหตรงกับผลการเรียนรูและวัตถปุระสงคของหลักสตูร ใน มคอ. 2 เชน มขีอสอบที่

เปนปรนัยและอตันยั มีการสังเกตพฤติกรรมนิสติ การสอบทกัษะในหองปฏบิตัิการ

คอมพิวเตอร การนําเสนอหนาชั้นเรียน และการใหคะแนนการทํางานกลุม รวมทั้งการนํา

แผนการปรับปรุงรายวิชาที่ระบุไวใน มคอ.5 (ของปการศึกษากอนหนา) มาพิจารณาดวย 

   3. อาจารยผูสอนนํา มคอ.3 และ มคอ.4 เผยแพรบนเว็บไซต ใหนิสติทกุคนรับทราบเกณฑ

การประเมินและมีสวนรวมในการประเมินกอนเปดภาคการศึกษา 30 วัน 

   4. ในระหวางการเรียนการสอนแตละรายวิชาอาจารยผูสอนมีการประเมินผลการเรียนรู

ตามที่ตกลงกบันิสติและปรากฎใน มคอ.3 และ มคอ.4 

   5. มีการประชุมทวนสอบผลการเรียน กอนแจงเกรดใหนิสติรับทราบ 

   6. สิ้นภาคการศึกษา อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 และนํา

เผยแพรบนเว็บไซตภายใน 30 วัน หลังปดภาคการศกึษา 

   7. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมเพ่ือพิจารณารายงานผลการเรียนรูในมคอ.5 และ 

มคอ.6  และตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนสิติ เพ่ือทําการปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลการเรียนรู  และหากพบวามี

รายวิชาใดมีความผดิปกติ คณะกรรมการบริหารหลักสตูรจะทําการพูดคยุ สอบถามถึงสาเหตุ 

และรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกปญหา 

   8. หลักสูตรจัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร (มคอ.7) ใหแลวเสร็จภายใน 
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60 วัน หลังปดภาคการศึกษาที่ 2   

   9. สิ้นปการศึกษา คณะกรรมบริหารหลักสตูรประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการการ

ประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาตเิพ่ือนําไปปรับปรุง

กระบวนการฯ ใหดียิ่งขึ้น 

การดําเนินการการ

ประเมินผลการ

เรียนรูฯ ในป

การศึกษา 2559 

      ในปการศึกษา 2559 หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิมกีารดําเนินงานใน

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ ตามระบบและ

กลไกขางตน ดังน้ี 

    1. กอนเปดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรรวมกับภาควิชาคณิตศาสตรแจง

กําหนดการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ใหอาจารยผูสอนทราบ และมอบหมายใหภาควชิาเปนผู

กํากับและตดิตามการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ของหลักสตูรใหครบถวนทุกรายวชิา (การ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คร้ังที่  9/2559 และ คร้ังที ่14/2559) 

   2. อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4  และ นําขึ้นเผยแพรบนเว็บไซต 

ใหนิสติทกุคนรับทราบเกณฑการประเมินและมีสวนรวมในการประเมิน กอนเปดภาคการ 

ศึกษา 30 วัน (B.Sc.Stat_59_5.3_1) 

   3. ในระหวางการเรียนการสอนแตละรายวิชาอาจารยผูสอนมีการประเมินผลการเรียนรู

ตามที่ตกลงกบันิสติและปรากฎใน มคอ.3 และ มคอ.4 

   4. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการประชุมทวนสอบผลการเรียนของนิสติแตละรายวิชา

หลงัสอบปลายภาคโดยพิจารณาตาม มคอ.3 และการกระจายเกรด (การประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร คร้ังที ่ 1/2560 และ คร้ังที ่6/2560) จากนั้นสงผลการประชุม

การทวนสอบและผลการตัดเกรดที่ไมเปนทางการเสนอเขาทีป่ระชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ถาทีป่ระชุมฯ อนุมัต ิผูสอนจะบันทึกเกรดและประกาศเกรดบนเว็บไซตของมหาวิทยาลยั นิสติ 

ผูปกครอง และอาจารยที่ปรึกษาจะทราบผลการเรียนพรอมกันบนเว็บไซต นิสติและอาจารยที่

ปรึกษาจะนําผลการเรียนไปวางแผนการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป    

   5. อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจัดทํารายงานผลการเรียนรูใน มคอ.5 และ มคอ.6 และนํา

เผยแพรบนเว็บไซตภายใน 30 วัน หลังปดภาคการศกึษา (B.Sc.Stat_59_5.3_1) 

   6. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการประชุมเพ่ือพิจารณารายงานผลการเรียนรูใน มคอ.5 

และ มคอ.6  และตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสติ การประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร คร้ังที ่ 1/2560 และ คร้ังที่ 6/2560)  
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แผนผังที่ 10 ระบบประเมินผลการเรียนรูของนิสิต 
ระบบ กลไก 

ระยะเวลา/ ผูรับผิดชอบ 

 

- กอนเปดภาคการศึกษา/ อาจารย

ผูสอน 

 

 

- กอนเปดภาคการศึกษา 30 วัน/ 

อาจารยผูสอน 

- กอนเปดภาคการศึกษา 30 วัน/ 

อาจารยผูสอน 

- กอนเปดภาคการศึกษา 30 วัน/ 

อาจารยผูสอน 

- สัปดาหแรกของการเปดภาค

การศึกษา/ อาจารยผูสอน 

- ระหวางเปดภาคการศึกษา/ อาจารย

ผูสอน 

- ปลายภาคการศึกษา/ อาจารยผูสอน 

- ตลอดภาคการศึกษา/ อาจารยผูสอน 

- หลังสอบวันสุดทาย 2 สัปดาห/  

อาจารยผูสอน 

- ภายใน 30 วันหลังปดภาคการศึกษา 

มคอ.5/มคอ.6 และภายใน 60 วันหลัง

ส้ินสุดปการศึกษา มคอ.7/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 

- ปดภาคการศึกษาที่ 2/ อาจารย

ประจําหลักสูตร 
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- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต 

    ในปการศึกษา 2559 หลักสตูรไดทําการปรับปรุงกระบวนการฯ ในขั้นตอนของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติ 

โดยเพ่ิมการทวนสอบผลการเรียนรูของนิสติในแตละรายวิชากอนสอบกลางภาค และกอนสอบปลายภาค (ซ่ึงไมมีในป

การศึกษา 2558) โดยใชการพูดคยุและสอบถามนิสติโดยตรง เพ่ือประเมินผลการเรียนรูของนิสติ ถาผลการเรียนรูของ

นิสติไมเปนไปตามเปาหมาย (คาดวาจะสอบไมผานในรายวชิานั้น ๆ)  หลกัสตูรจะพิจารณาหาแนวทางในการ

พัฒนาการเรียนรูของนิสติเพื่อใหไดผลการเรียนรูตามเปาหมาย  (สอบผานในรายวิชานั้น ๆ) 

การตรวจสอบการ

ประเมินผลการ

เรียนรูของนิสิตใน

ปการศึกษา 2559 

       ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิมกีารดําเนินงานการ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสติ ดังน้ี 

   1. หลักสูตรมกีารควบคุมใหอาจายผูสอนในแตละรายวิชากําหนดวิธีการประเมินที่สอดคลอง

กับวัตถปุระสงคและกิจกรรมการเรียนการสอน เกณฑการประเมินและการตดัเกรดตองชดัเจน

สอดคลองกบัเกณฑที่นิสติรับรูรวมกันตั้งแตเปดภาคการศึกษา และการวัดและประเมินผลตอง

โปรงใส ตรวจสอบได  

   2. หลักสูตรมกีารทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนิสติตามมาตรฐานผลการเรียนในระดับรายวิชา 

และระดับหลักสตูร เพ่ือยืนยันวาผูเรียนมีผลสมัฤทธ์ิการเรียนรูตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู

ที่กําหนดในรายวิชาและหลกัสตูร  มีรายละเอียด ดังน้ี  

     2.1 การทวนสอบผลสมัฤทธิฯ์ ระดับรายวิชา ไดแก  

       (1)  อาจารยผูสอนทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาที่ผูสอนรับผดิชอบตั้งแตการสังเกตการ

เขาเรียน การทําแบบฝกหดั การทําขอสอบ การชวยเหลือของอาจารยผูสอน และถาประเมิน

แลวคาดวานิสติไมสามารถสอบผานอาจารยจะแนะนําใหถอนรายวิชา 

       (2) อาจารยผูสอนใหนิสติประเมินผลการเรียนรู 5 ดานของตนเองในแตละรายวิชาโดยใช

แบบประเมินทีส่อดคลองกบัมาตรฐานการเรียนรูใน มคอ.2  ผลการประเมินอยูในระดับมากขึ้น

ไป (B.Sc.Stat_59_5.3_2)  

       (3)  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการทวนสอบผลการเรียนรูของนิสติในแตละรายวิชา

กอนสอบกลางภาค และกอนสอบปลายภาค  

        ภาคการศึกษาที ่1 ไมมีรายวิชาใดที่มีปญหา   

        ภาคการศึกษาที ่2 หลกัสตูรทําการทวนสอบผลการเรียนรูของนิสติในรายวชิาแคลคูลสั 

2 (MA116) ทั้งกอนสอบกลางภาคและปลายภาค โดยการสมัภาษณพูดคยุพบวาผลการเรียนรู

ของนิสิตบางคนไมเปนไปตามเปาหมาย นิสติคาดวาจะสอบไมผานในรายวิชาน้ี หลักสตูร

พิจารณาหาแนวทางแกไขโดยรวมมอืกับหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร 

และภาควิชา จัดใหม ีMath Clinic สอนเสริม กอนสอบกลางภาคในวันที่ 22, 28 กุมภาพันธ 

และ 1 มีนาคม 2560 และกอนสอบปลายภาคในวันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 ผลที่ไดคือ 

นิสติมีการพัฒนาทําใหผลการเรียนรูเปนไปตามเปาหมาย นิสติทุกคนสอบผานรายวิชาแคลคูลสั 

2 (MA116) 

      (4)  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการประชุมทวนสอบผลการเรียนของนสิติแตละ
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รายวิชาหลังสอบปลายภาคโดยพิจารณาตาม มคอ.3 และการกระจายเกรด การประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร คร้ังที ่ 1/2560 และ คร้ังที ่6/2560) จากน้ันสงผลการประชุม

การทวนสอบและผลการตดัเกรดที่ไมเปนทางการเสนอเขาทีป่ระชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ถาทีป่ระชุมฯ อนุมตั ิผูสอนจะบันทึกเกรดและประกาศเกรดบนเว็บไซตของมหาวิทยาลยั นิสติ 

ผูปกครอง และอาจารยทีป่รึกษาจะทราบผลการเรียนพรอมกันบนเว็บไซต นิสิตและอาจารยที่

ปรึกษาจะนําผลการเรียนไปวางแผนการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป  

      (5)  หลักสตูรมีการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรูทั้งสิ้น 21 รายวิชา จาก 51 

รายวิชาทีเ่ปดสอนในปการศึกษา 2559 คดิเปนรอยละ 41.18 

     2.2 การทวนสอบผลสมัฤทธิฯ์ ระดับหลกัสตูร ไดแก  

      (1)  การทวนสอบผลการเรียนรูของนสิติตามสมรรถนะและการเรียนรูในแตละชั้นปที่

หลักสตูรกําหนดไว นิสติสวนใหญมีผลการเรียนเปนไปตามทีห่ลักสตูรคาดหวังไว และจะสําเร็จ

การศึกษาตามแผน  ถามีนิสติบางคนมผีลการเรียนรูไมเปนไปตามทีค่าด อาจารยที่ปรึกษาจะ

ขอความรวมมืออาจารยผูสอนเพ่ือใหความดแูลอยางใกลชดิ 

      (2)  การทวนสอบทางดานผลการเรียนรูของนิสติกอนจบการศึกษาผานรายวิชาสัมมนา

และโครงงานที่นิสติตองรวบรวมองคความรูที่ศกึษามานําเสนอตอเพ่ือนรวมชั้น อาจารยประจํา

หลักสตูร และนําเสนอตอสาธารณชนผานโปสเตอรและการนําเสนอปากเปลาในงานนําเสนอ

โครงงานของนิสติปสดุทาย (B.Sc.Stat_59_5.3_3) ซ่ึงการดาํเนินงานแตละขั้นตอนเปนไปตาม

แผนงานที่วางไว และมีการประเมินผลงานครบ PDCA ตอเน่ืองมาทุกปการศึกษา 

      (3)  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรนําผลการประเมินการฝกงาน (B.Sc.Stat_59_5.3_4) 

ผลการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 5 ดานจากนิสติทีส่ําเร็จการศึกษาในป

การศึกษา 2559 (B.Sc.Stat_59_5.3_5) และจากผูใชบัณฑติ  (B.Sc.Stat_59_5.3_6) มา

พิจารณาการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู จากผลการประเมินการฝกงานของนิสิตชั้นปที ่3 

พบวานิสติสามารถนําความรูทางเทคโนโลยีไปใชงานได สําหรับผลการประเมินผูใชบัณฑติ

พบวาบัณฑติมีคุณธรรมจริยธรรม ดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ และดานความรู

ความสามารถทางวิชาการ อยูในระดับมาก (คะแนน 4.33, 4.11, 4.11, และ 4.00 ตามลําดับ) 

และดานทักษาะทางปญญาอยูในระดับปานกลาง (คะแนน 3.83)   

การประเมิน

กระบวนการการ

ตรวจสอบการ

ประเมินผลการ

เรียนรูของนิสิตใน

ปการศึกษา 2559 

      ในการประเมินกระบวนการการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนสิิตของป

การศึกษา 2559 หลกัสตูรไดกําหนดเปาหมายในดานตาง ๆ  ไวดังนี ้

 เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

การวัดและ

ประเมินผล 

นิสิตชั้นปสุดทายมีระดับความพึงพอใจ

ตอทั้ง 3 ขอตอไปน้ี ในระดับมากขึ้นไป 

(คะแนน 3.26 ขึ้นไป) 

(1) วิธีการประเมินผลสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและกิจกรรมการเรียนการ

 ระดับความพึงพอใจ 

(1) วิธีการประเมินผล

สอดคลองกับวัตถุ 

ประสงคและกิจ 

กรรมการเรียนการสอน 

มากท่ีสุด 

(คะแนน 4.29 จาก

คะแนนเต็ม 5) 
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สอน  

(2) การวัดและการประเมินผลเปนไป

ตามระเบียบและกฏเกณฑที่กําหนดไว

ลวงหนา  

(3) ระบบการวัดและประเมินผลโปรงใส 

ตรวจสอบไดตามเวลา 

 

(2) การวัดและการ

ประเมินผลเปนไปตาม

ระเบียบและกฏ 

เกณฑท่ีกําหนดไว

ลวงหนา 

มากท่ีสุด 

(คะแนน 4.29 จาก

คะแนนเต็ม 5) 

(3) ระบบการวัดและ

ประเมินผลโปรงใส 

ตรวจสอบไดตาม

เวลา 

มากท่ีสุด 

(คะแนน 4.27 จาก

คะแนนเต็ม 5) 

 
การทวน

สอบผล 

สัมฤทธิ์ฯ 

ระดับราย 

วิชา 

(1) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน 

มคอ.3 อยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

(2) นิสิตประเมินผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานฯ ทั้ง 5 ดาน ของ

ตนเองในแตละรายวิชา อยูในระดับมาก

ขึ้นไป (คะแนน 3.26 ขึ้นไป) 

(1) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน 

มคอ.3 ทั้งสิ้น 21 วิชาจาก  51  วิชา คิด

เปนรอยละ 41.18 ของรายวิชาที่เปดสอน

ในปการศึกษา 2559 

(2) จากผลการประเมินตนเองของนิสิต

เร่ืองการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานฯ ทั้ง 

5 ดาน พบวาทุกรายวิชามีระดับคะแนน 

อยูในระดับมากขึ้นไป ทั้ง 5 ดาน   

การทวน

สอบผล 

สัมฤทธิ์ฯ ระ 

ดับหลักสูตร 

(1) รอยละ 85 ของนิสิตชั้นปที ่1 – ชั้น

ปที่ 3 มีผลการเรียนรูเปนไปตาม

สมรรถนะและการเรียนรูในแตละช้ันป

ตามที่หลักสูตรกําหนด  

    รอยละ 95 ของนิสิตชั้นปที่ 4 สําเร็จ

การศึกษาตามแผน และตองมีผลการ

เรียนต้ังแต B ขึ้นไปในรายวิชาสัมมนา

และวิชาโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  

ชั้น

ปท่ี 

จํา
นว

นนิ
สิต

ทั้ง
หม

ด 

จํา
นว

นนิ
สิต

ที่ม
ีผล

กา
รเ

รีย
นรู

ตา
มค

าด
/

สํา
เร็

จก
าร

ศึก
ษา

ตม
แผ

น 

วิช
าโ

คร
งง

าน
 

วิช
าส

ัมม
นา

 
A B+ A B+ 

1 25 25 

(100%) 

- - - - 

2 16 14 

(87.5%) 

- - - - 

3 19 18 

(94.7%) 

- - - - 

4 18 18 

(100%) 

15 3 13 5 
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(2) นิสิตที่สําเร็จการศึกษาในป

การศึกษา 2559 ประเมินผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานฯ ทั้ง 5 ดาน ของ

ตนเอง อยูในระดับมากข้ึนไป (คะแนน 

3.26 ขึ้นไป) 

(3) ผูใชบัณฑิตระเมินผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานฯ ทั้ง 5 ดาน ของ

บัณฑิต อยูในระดบัมากขึ้นไป (คะแนน 

3.26 ขึ้นไป) 

 

(2) และ (3)  

การเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานฯ 

ระดับคะแนน 

(2
) นิ

สิต
ที่ส

ําเ
ร็จ

กา
รศ

ึกษ
าใ

นป


กา
รศึ

กษ
า 

25
59

 ป
ระ

เม
ิน

ตน
เอ

ง 

(3
) ผู

ใช
บัณ

ฑิต
ปร

ะเ
มิน

บัณ
ฑิต

 

ดานคุณธรรมจริยธรรม มากท่ีสุด 

(4.29) 

มากท่ีสุด 

(4.33) 

ดานความรู มาก 

(4.19) 

มาก 

(4.00) 

ดานทักษะทางปญญา มาก 

(4.19) 

มาก 

(3.83) 

ดานความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

มากท่ีสุด 

(4.29) 

มาก 

(4.11) 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มากท่ีสุด 

(4.29) 

มาก 

(4.11) 

  
 

 

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

การกํากับการ

ประเมินการจัดการ

เรียนการสอน และ

ประเมินหลักสูตร 

(มคอ.5 มคอ.6 

และ มคอ.7) 

        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการตดิตามการประเมินการเรียนการสอน มคอ.5 และ

รายงานประเมินหลักสตูร มคอ.7 ตามกรอบเวลา โดยการตดิตามในคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรและที่ประชุมภาควิชามีการกําหนดชวงเวลาในการสงการประเมินและจัดสงรายงาน

บนเวบไซตของคณะหรือมหาวิทยาลยั ทางหลกัสตูรมีการจัดทํา มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 

ตามมาตรฐาน TQF ดําเนินการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 

มคอ.6 และ มคอ.7) ดวยการพิจารณาความสอดคลองกันของ มคอ.1 ถึง มคอ.7 โดยกํากับให

ไปในทิศทางเดยีวกัน และนําผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน การพัฒนากิจกรรมของ

นิสติและการพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑติ (การ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คร้ังที่  8/2560) 
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การประเมินและปรับปรุงกระบวนการการประเมินผูเรียน 

        สิ้นปการศกึษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมเพ่ือทําการประเมินกระบวนการการประเมิน

ผูเรียน และหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการฯ ใหดยีิง่ขึ้น พบวา  

       1. การเพ่ิมการทวนสอบผลการเรียนรูของนิสติในแตละรายวิชากอนสอบกลางภาค และกอนสอบปลายภาค ทํา

ใหหลักสตูรสามารถหาแนวทางชวยเหลือนิสิตใหมีการพัฒนาการเรียนรูไดทันทวงท ีมีผลทําใหนิสติสอบผานรายวิชา

แคลคลูัส 2 (MA116) ทกุคน คณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิเคราะหแลวเห็นควรใหคงขั้นตอนการทวนสอบน้ีในป

การศึกษา 2560  

       2. วิธกีารประเมินผลการเรียนรูของนิสิตที่หลักสตูรดําเนินการอยูมีมาตรฐานทีด่ี เน่ืองจากผลการประเมินผลการ

เรียนรูฯ ของหลักสูตร สอดคลองกับผลการประเมินตนเองของนิสติในแตละรายวิชา รวมทั้งสอดคลองกบัการใหขอมูล

ยอนกลบัของผูสําเร็จการศึกษาและผูใชบัณฑติ ซึ่งผลการประเมินสะทอนใหเห็นวานิสติและบัณฑติของหลักสูตรมีผล

การเรียนรูเปนไปตามทีห่ลักสตูรระบุไวใน มคอ.2 และระดับความพึงพอใจตอการวัดและการประเมินผลของนิสติอยู

ในระดับมากทีสุ่ด คณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิเคราะหแลว เห็นควรใหคงใชกระบวนการประเมินผลการเรียนรูที่

ใชในปน้ีในปการศึกษา 2560 

       3. ถึงแมวาวิธีการประเมินผลการเรียนรูของนิสติที่หลกัสตูรดําเนินการอยูมีมาตรฐานทีด่ีอยูแลว แตเปนผลการ

ประเมินเชงิปริมาณอยางเดยีว คณะกรรมการบริหารหลักสตูรวิเคราะหแลวเห็นวาควรมีการปรับปรุงการบวนการ

ประเมินผลการเรียนรูของนสิิตโดยมีการนําผลการประเมินเชิงคุณภาพเขามาพิจารณาดวย ซึ่งหลักสตูรจะพิจารณา

รายวิชา วิธีการ รูปแบบการประเมิน ในใชการประเมินเชิงคณุภาพในการประเมินผลการเรียนรูของนิสติกอนเปดภาค

การศึกษา 1/2560 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

B.Sc.Stat_59_5.3_1 การเผยแพร มคอ.3 – 6 บนเว็บไซต 

B.Sc.Stat_59_5.3_2 ผลการประเมินผลการเรียนรู 5 ดานของตนเอง 

B.Sc.Stat_59_5.3_3 ตัวอยางโปสเตอรในการงาน SCI FAIR 

B.Sc.Stat_59_5.3_4 ผลการประเมินการฝกงานของนสิติชั้นปที ่3 (นิสติรหสั 56)  

B.Sc.Stat_59_5.3_5 ผลการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 5 ดานจากนิสติที่จบการศึกษาในป

การศึกษา 2559  

B.Sc.Stat_59_5.3_6 ผลการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 5 ดานจากผูใชบัณฑติ (บัณฑติจบรุนป

การศึกษา 2558) 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ตัวบงชี้ที่ 5.4) 

 ผลการดําเนินงานของหลักสตูร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทีป่รากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ขอ 7 ที่หลักสูตรดําเนินงานไดในแตละป

การศึกษา 

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance 

Indicators) 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

รายการหลักฐาน 

1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย

รอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน

การดําเนินงานหลักสูตร  

อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 

มีสวนรวมในการประชุมจํานวน 12 ครั้งในป

การศึกษา 2559 เพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงาน 

B.Sc.Stat_59_5.4_1 

 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

ไดรับการรบัทราบจาก สกอ. เมื่อวันที่ 22 

กุมภาพันธ 2555  โดยมีรายละเอียดของ

หลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

B.Sc.Stat_59_5.4_2 

 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด

สอนใน แตละภาคการศึกษา ให

ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ 

มคอ.3  และ มคอ.4 ในภาคการศึกษาที่ 

1/2559 จํานวน 27 วิชา และ 24 วิชา ในภาค

การศึกษาที่ 2/2559 กอนการเปดสอนในแต

ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

 

B.Sc.Stat_59_5.4_3 

 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

ส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให

ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตร ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5  และ มคอ.6 

ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 จํานวน 27 วิชา 

และ 24 วิชา ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 

2559 ครบทุกรายวิชา 

 

B.Sc.Stat_59_5.4_4 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 

60 วัน หลังปการศึกษา 

หลักสูตร มีการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_5.4_5 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่

กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา

มี) อยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปดสอนในแตละป

หลักสูตร มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน  

มคอ.3 ทั้งส้ิน 21 วิชาจาก 51 วิชา คิดเปน

รอยละ 41.18 ของรายวิชาที่เปดสอนในป

การศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_5.4_6 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance 

Indicators) 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

รายการหลักฐาน 

การศึกษา 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือการประเมินผลการเรียนรู จาก

ผลการประเมินการดําเนินงานที่

รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

หลักสูตร มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ

ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว เชน 

การเพิ่มโจทยปญหา และ กรณีศึกษา 

B.Sc.Stat_59_5.4_5 

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับ

การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน

การจัดการเรียนการสอน 

ไมมีการรับอาจารยใหม 

 

-  

9 อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับ

การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนา

ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ

หนึ่งครั้ง 

B.Sc.Stat_59_5.4_7 

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน

การสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอย

กวารอยละ 50 ตอป 

บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนทุก

คนไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
B.Sc.Stat_59_5.4_8 

11 ระดบัความพึงพอใจของนิสิตป

สุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.50 

จากคะแนนเต็ม 5.00 

นิสิตปสุดทาย/บณัฑิตใหมมีระดับความพึง

พอใจตอคุณภาพหลักสูตรอยูในระดับมาก 

(คะแนน 4.12 จากคะแนนเต็ม 5) 

B.Sc.Stat_59_5.4_9 

12 ระดบัความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

ที่มีตอบณัฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ผูใชบัณฑิตมีระดบัความพึงพอใจตอบัณฑิต

ใหม อยูในระดับมาก  

(คะแนน 4.08 จากคะแนนเต็ม 5)  

B.Sc.Stat_59_5.4_10 

รวมตัวบงชี้ในปนี ้ 12 - 

จํานวนตัวบงชีในปนี้ที่ดําเนินการผาน 12 - 

รอยละของตัวบงช้ีทั้งหมดในปนี ้ 100 - 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว 

มีคาคะแนนเทากับ 5 คะแนน 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

B.Sc.Stat_59_5.4_1 การประชุมหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิ

B.Sc.Stat_59_5.4_2 เลมหลักสตูร (มคอ.2) ฉบับที ่สกอ. ประทับตรารับทราบ 

B.Sc.Stat_59_5.4_3 รายละเอียดของรายวิชาทีเ่ปดสอน ปการศึกษา 2559 (มคอ.3 และ มคอ.4)  

B.Sc.Stat_59_5.4_4 ผลการดําเนินงานของรายวิชาทีเ่ปดสอน ปการศกึษา 2559 (มคอ.5 และ มคอ.6) 

B.Sc.Stat_59_5.4_5 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร 

(มคอ.7) ปการศึกษา 2559  

B.Sc.Stat_59_5.4_6 ผลการประเมินผลการเรียนรู 5 ดานของตนเอง 

B.Sc.Stat_59_5.4_7 โครงการ/กิจกรรม พัฒนาทางวชิาการ และ/หรือ วชิาชพี ทีอ่าจารยประจําหลักสตูร

เขารวมในปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_5.4_8 โครงการ/กิจกรรม พัฒนาทางวชิาการ และ/หรือ วชิาชพี ทีบุ่คลากรสายสนับสนุน

เขารวมในปการศึกษา 2559 

B.Sc.Stat_59_5.4_9 ผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตรสําหรับนิสติชั้นปสดุทาย 

B.Sc.Stat_59_5.4_10 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มตีอบัณฑติใหม 
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ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (ตัวบงช้ีที่ 6.1) 

- ระบบการดําเนินงานของภาควชิา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลกัสูตรเพ่ือใหมีส่ิงสนับสนุน

การเรียนรู 

ระบบการดําเนินงาน

ของภาควิชา/คณะ/

สถาบันโดยมีสวน

รวมของอาจารย

ประจําหลักสูตร

เพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู 

      หลักสตูรสถิตมิีระบบและกลไกเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยแตงตัง้อาจารยประจํา

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิเปนกรรมการฝายแผนและงบประมาณของ

ภาควิชาคณิตศาสตรเพ่ือใหมีสิง่สนบัสนุนการเรียนรูในหลักสตูรที่เพ่ิมเติมจากสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูที่ภาควิชาคณิตศาสตร  และคณะวิทยาศาสตร รวมทั้งมหาวิทยาลยัจัดให  

หลักสตูรไดวางระบบสิง่สนบัสนุนการเรียนรูเพ่ือใหนิสิตและอาจารยมีสิง่สนบัสนุนการเรียนรู

ที่เพียงพอและมคีวามพึงพอใจในการมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในระดับมากขึ้นไป  หลกัสตูรได

วางแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากงบประมาณเงินรายไดที่ไดรับจัดสรรและเสนอขอ

จากงบประมาณแผนดินดงัน้ี 

   1. กําหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางดานวัสดแุละครุภัณฑของหองเรียนแลหองปฏิบตัิการ

ทางสถติิเพ่ือใหมีความเพยีงพอตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสตูรสถติแิละบริการ

หลักสตูรอื่น 

   2. อาจารยประจําหลักสตูรและเจาหนาทีข่องภาควิชาคณิตศาสตรสํารวจความพรอมของ

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน กอนเปดภาคเรียน ปการศึกษาละ 2 คร้ัง 

   3. ประเมินความตองการของนิสติดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางดานวัสดแุละครุภัณฑตอ

การจัดการเรียนการสอน 

   4. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรวางแผนการจัดทํางบประมาณเงินรายไดจากยอดเงินที่

ไดรับจัดสรรสําหรับการตั้งคําขอซื้อครุภัณฑและทุนการศึกษา และจัดทําคําของบประมาณ

เงินแผนดินรวมกบัภาควิชาในการเสนอขอซื้อครุภัณฑในสวนที่หลกัสตูรรับผดิชอบแลวสงไป

ยังคณะและมหาวิทยาลยั 

   5. จัดการเรียนการสอนโดยใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทีมี่อยู 

   6. นิสติประเมินความพึงพอใจตอสิง่สนับสนุนการเรียนรูโดยใชแบบประเมิน ปค. 004 

ปลายภาคเรียน  ปการศึกษาละ 2 คร้ัง  

   7. ปลายปการศึกษา นิสติประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในภาพรวมของ

คณะและมหาวิทยาลยัโดยใชแบบประเมินของคณะ เพ่ือนําผลไปปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูตลอดปการศกึษา 

   8. ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากผลการประเมินกระบวนการและการตรวจสอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
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แผนผังที่ 11 ระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผูรับผิดชอบ 

 

- กอนเปดภาคเรียน/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- กอนเปดภาคเรียน/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- กอนเปดภาคเรียน/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

 

 

- ระหวางเปดภาคเรียน/ 

อาจารยผูสอน 

 

- ส้ินสุดภาคเรียน/อาจารย

ประจําหลักสูตร 

 

- ตลอดปการศึกษา/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

- ปดภาคเรียนท่ี 2/ 

อาจารยประจําหลักสูตร 
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การดําเนินงาน       หลักสตูรสถติิมีหองเรียนในความรับผดิชอบของหลกัสตูร จํานวน 1 หอง ความจุ 70 ที่น่ัง  

มีหองปฏิบตัิการ 1 หอง ความจุคอมพิวเตอร 50 เคร่ือง โดยนิสติสามารถใชคอมพิวเตอรได 1 

คน ตอ 1 เคร่ือง ในหองเรียนและหองปฏิบตัิการมีอุปกรณอํานวยความสะดวกในการเรียน

การสอนไดแก โปรเจคเตอรและจอรับภาพ 2 ชดุ  เคร่ืองฉายภาพสามมิต ิคอมพิวเตอรหนา

ชั้นเรียน กระดานอัจฉริยะ กระดานดํา กระดานไวทบอรด  ในปการศึกษา 2559  หลกัสตูร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถติิ  มีการดําเนินงานจากผลการปรับปรุงในปการศึกษา 

2558 ดังน้ี 

1.  กอนเปดภาคเรียนในปการศึกษา 2559 อาจารยประจําหลักสตูร และเจาหนาที่ของ

ภาควิชาคณิตศาสตรสํารวจความพรอมของหองเรียน หองปฏิบตัิการของหลกัสตูร และของ

ภาควิชา  สํารวจความพรอมของอุปกรณที่ตองใชในการเรียนการสอนในหองเรียนและ

หองปฏบิตัิการ เชน ไมโครโฟน คอมพิวเตอร เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ  โปรเจคเตอร  ในสวน

ของหนังสือ วารสาร และอื่นๆ ที่มีในหองสมุด อาจารยผูสอนในหลักสตูรจะไปสํารวจที่

หอสมดุกลางของมหาวิทยาลยั และเสนอซื้อตอหอสมดุกลาง  

2. ในการจัดตารางสอนสําหรับรายวิชาในหลักสตูรประธานหลักสตูรจะใชหองเรียนและ

หองปฏบิตัิการของสาขาวิชาสถติิเปนลําดับแรก ถาหองเรียนและหองปฏิบตักิารดังกลาวไม

วางสามารถใชหองเรียนอื่นๆ ของภาควิชาได ผลจากการสํารวจความพรอมของครุภัณฑและ

การตั้งงบประมาณในปการศึกษาที่ผานมาทําใหหลักสตูรสามารถจัดหาครุภัณฑทดแทน

ครุภัณฑใกลหมดอายุใชงานเพ่ือใหมีความพรอมตอการจัดการเรียนการสอน 

  3. จากการประเมินกระบวนการเพื่อใหหลักสตูรมีสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูที่เพียงพอตอการ

จัดการเรียนการสอนและเอื้อนิสติตอการคนควาเพ่ิมเตมิพบวาในป 2559 หลักสตูรสามารถ

จัดหาครุภัณฑทดแทนของเดมิทีล่าสมัยหรือใกลหมดอายุใชงานไดครบตามแผนที่วางไว 

     ผลการสํารวจหองเรียนและหองปฏบิตัิการของหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

สถติ ิแสดงไดดงันี ้

หองเรียน 19-1909 

 จํานวน จํานวน

อุปกรณที่

ใชการได 

อุปกรณที่

ตองการ

ซอมแซม 

จํานวนอุปกรณ

ที่จัดซ้ือในป 

2559 

ไมโครโฟนเคร่ืองขยายเสยีง 1 ชดุ 1 ชุด - - 

เคร่ืองฉายภาพ 3 มิต ิ 1 เคร่ือง 1 เครื่อง - 1 เคร่ือง 

โปรเจคเตอร 2 เคร่ือง 2 เครื่อง - 1 เคร่ือง 

คอมพิวเตอร 1 เคร่ือง 1 เครื่อง - - 

โตะ เกาอ้ี 72 ชดุ 72 ชุด - - 

เคร่ืองปรับอากาศ 2 ตัว 2 ตัว - - 

จอรับภาพ 2 จอ 2 จอ - - 
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กระดานดํา 1 แผน 1 แผน - - 

กระดานไวทบอรด 1 ชดุ 1 ชุด - - 

หองเรียน 19-1910 

 จํานวน จํานวน

อุปกรณที่

ใชการได 

อุปกรณที่

ตองการ

ซอมแซม 

จํานวนอุปกรณ

ที่จัดซ้ือในป 

2559 

ไมโครโฟนเคร่ืองขยายเสยีง 1 ชดุ 1 ชุด - - 

เคร่ืองฉายภาพ 3 มิต ิ  1 เคร่ือง 1 เครื่อง - - 

โปรเจคเตอร 2 เคร่ือง 2 เครื่อง - - 

คอมพิวเตอร 51 เคร่ือง 51 เครื่อง - - 

โตะ เกาอ้ี 50 ชดุ 50 ชุด - - 

เคร่ืองปรับอากาศ 4 เคร่ือง 4 เครื่อง - 2 เคร่ือง  

จอรับภาพ 2 จอ 2 จอ - - 

กระดานไวทบอรด 3 ชดุ 3 ชุด - - 

      4. เนื่องจากมหาวิทยาลยัไมมีนโยบายใหมีหองสมดุของภาควิชาและของคณะ มแีต

หอสมดุกลางของมหาวิทยาลยั ในแตละภาคการศึกษา อาจารยประจําหลักสตูรจะเสนอสิง่

สนับสนุนทางการศึกษา ดานหนังสือ วารสาร ไปยังหอสมดุกลางของมหาวิทยาลยั เพ่ือ

พิจารณาจัดซ้ือใหนิสติและอาจารยใชศึกษาคนควาเพ่ิมเติม นอกจากน้ีหลกัสูตรไดชวยเหลอื

นิสติโดยตดิตั้งเคร่ืองรับสัญญาณ WI-FI เพ่ือใหนิสติคนควาเพ่ิมเติมจากหองสมดุดิจิทัลของ

มหาวิทยาลยั 

    5. ปลายภาคเรียนที่ 1/2559 นิสติประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยใช ปค. 004 ผลการ

ประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจาก ปค. 004  มีคาเฉลีย่เทากับ 4.47 อยูใน

ระดับมากทีส่ดุ (B.Sc.Stat_59_6.1_1)  

     6. สาขาวิชาสถติิไดนําผลการประเมินกระบวนการเพ่ือใหมีสิง่สนับสนุนการเรียนรูมา

พิจารณาเพ่ือเสนอขอซื้ออุปกรณการศึกษาเพ่ิมเติมจากภาควิชา และทําแผนการจัดทํา

งบประมาณเงินแผนดินและงบประมาณเงินรายไดปงบประมาณ 2561 รวมกับภาควิชา

คณิตศาสตร (B.Sc.Stat_59_6.1_2) 
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- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทีเ่พียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

จํานวนสิ่ง

สนับสนนุการ

เรียนรูที่เพียงพอ

และเหมาะสมตอ

การจัดการเรียน

การสอน 

     หลักสตูรมแีผนวานิสิตตองไดใชคอมพิวเตอร 1 คน ตอ 1 เคร่ือง ในหองปฏิบตัิการ และ

ควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพ่ิมเตมิเพ่ือเอื้อประโยชนตอนิสติที่มีปญหาการเงิน หลักสตูร

จึงมกีารตั้งเปาหมายและไดผลลัพธดังน้ี 

1. หลักสตูรตองจัดหาคอมพิวเตอรโดยใชซอฟทแวรของมหาวิทยาลยัในหองปฏบิัตกิารให

ครบ 51  เคร่ือง ตามแผนที่วางไว เน่ืองจากการจัดสรรงบประมาณของหลกัสตูรใน

ปงบประมาณ 2559 ทําใหมีคอมพิวเตอรในหองปฏิบตักิารครบจํานวน 51  เคร่ือง ซึง่เพียงพอ

สําหรับการจัดการเรียนการสอนใหกบัหลักสตูรสถติิและหลกัสตูรอ่ืนที่มีนสิติไมเกิน 50 คน  

2. หลักสตูรใหภาควชิาเชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ตในหองปฏบิัตกิารคอมพิวเตอรทุกหอง

ของภาควิชาเพ่ือใหนิสติไดใชอินเทอรเน็ตสําหรับการเรียนการสอนในหองปฏิบตัิการทุกหอง   

3. หลักสตูรใหภาควิชาติดตัง้เคร่ืองรับสัญญาณ WI-FI เชื่อมตอสัญญานอินเทอรเนต็ใน

หองเรียนและหองปฏบิตัิการเพ่ือใหนิสิตไดใชอินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูลระหวางการเรียน

การสอน 

4. ในปการศึกษา 2558 สาขาวิชาสถติิไดมีการจัดแบงหองพักอาจารย 1 หอง และไดจัดซื้อ

เคร่ืองปร้ินเตอร 1 เคร่ือง พรอมหมึกพิมพราคาถูกและกระดาษ สําหรับใหนิสติใชในวิชา

สัมมนาเกีย่วกับวิชาสถติแิละวิชาโครงงานสถติิ  

5. สาขาวชิาสถติิจัดสรรทุนการศึกษาโดยใชงบประมาณเงินรายไดจํานวน 4 ทุน เพ่ือแบง

เบาภาระของนิสติที่มีปญหาการเงินในการซ้ืออุปกรณการศกึษา 

6. ในสวนหองปฏบิตัิการระดับปริญญาตรีของภาควิชาคณิตศาสตรอีก 1 หอง นิสติสามารถ

ใชคอมพิวเตอร 1 คน ตอ 1 เคร่ือง เน่ืองจากภาควิชาไมไดรับอนุมัติใหซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร

จากงบประมาณแผนดิน แตในปงบประมาณ 2559 ภาควิชาไดจัดซื้อคอมพิวเตอรจาก

งบประมาณเงินรายไดเพ่ือเปลีย่นเคร่ืองคอมพิวเตอรรุนเดยีวกันทั้งหอง      

 

 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

กระบวนการ

ปรับปรุงตามผล

การประเมินความ

พึงพอใจของนิสิต

และอาจารยตอส่ิง

สนับสนนุการ

เรียนรู 

     ในการประเมินกระบวนการจัดหาสิง่สนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตามแผน

ที่วางไว หลักสตูรพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูโดยกําหนดตัวชี้วดัวา นิสิตและอาจารยมีความพึงพอใจตอสิง่สนับสนุนการ

เรียนรูในระดับมากขึ้นไป 

    1. สาขาวชิาสถติิมกีารประเมินความพึงพอใจเร่ืองสิ่งสนับสนุนการเรียนรูปละ 3 คร้ัง การ

ประเมินจากนิสิตใชผลจาก ปค.004 ปการศึกษาละ 2 คร้ัง และประเมินความพึงพอใจเร่ืองสิง่

สนับสนุนการเรียนรูจากอาจารยและนิสติ เพ่ือประเมินผลการปรับปรุง/พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ตอนปลายปการศกึษาอีก 1 คร้ัง  

     2.  ประเมินกระบวนการเพื่อใหมีสิง่สนับสนุนการเรียนรูจากแผนที่วางไวและจากผลการ
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ประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย  

        ผลการประเมินกระบวนการพบวาสาขาสถติิมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูครบตามแผนที่วาง

ไว แตมีครุภัณฑบางตัวเสื่อมสภาพตองจัดหาครุภัณฑทดแทนกอนชํารุดจนใชงานไมได 

หลักสตูรไดตัง้งบประมาณเพื่อเสนอขอจัดซื้อครุภัณฑทดแทนและครุภัณฑสําหรับบริการนิสติ

เพ่ิมเตมิรวมกับภาควิชาทําใหในปการศกึษา 2559 สาขาวชิาสถติิไดรับครุภัณฑดังน้ี  

      (1)  โปรเจคเตอร 1 เคร่ืองในหองเรียน 19-1909 ทดแทนเคร่ืองเกา 

      (2)  เคร่ืองฉายภาพ 3 มติิ  1 เคร่ืองในหองเรียน 19-1909 ทดแทนเคร่ืองเกา 

      (3)  เคร่ืองปรับอากาศ 2  เคร่ืองในหองปฏิบตัิการ 19-1910 ทดแทนเคร่ืองเกา 

      (4)  โนตบุค 2 เคร่ือง สําหรับใหนิสติยืมใชในวิชาสัมมนาเกีย่วกับวิชาสถติแิละวิชา

โครงงานสถติ ิ 

      (5)  เคร่ืองปร้ินเตอรสําหรับนสิติเพ่ิมอีก 1 เคร่ือง เพ่ือใชในวิชาสมัมนาเก่ียวกับวชิาสถติิ

และวิชาโครงงานสถติิไวที่หองปฏิบตัิการทางสถติิ (B.Sc.Stat_59_6.1_3) 

    3. หลกัสตูรมีเปาหมายวานิสติสามารถเขาถึงอินเทอรเนต็ไดฟรีในพ้ืนทีข่องภาควิชา

คณิตศาสตร หลักสตูรรวมกับภาควชิาใหเจาหนาที่ของภาควชิาคณิตศาสตรทําการสํารวจ

สัญญาณ WIRELESS LAN ในพื้นที่ความรับผดิชอบของภาควิชาเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูของ

นิสติ และสํารวจเคร่ืองกระจายสัญญาณ WIFI จาก WiSE-Science  จากเคร่ืองกระจาย

สัญญาณ WIFI ในพ้ืนที่ความรับผดิชอบของภาควิชา โดยภาควิชาไดจัดซ้ือเคร่ืองกระจาย

สัญญาณ WIFI ใหตามการรองขอของแตละหลักสตูร ตั้งแตปการศึกษา 2557  ซ่ึงนิสติ

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติสิามารถใช WI-FI ไดในพ้ืนที่ความรับผดิชอบของ

ภาควชิาคณิตศาสตรทั้งหมด  ทําใหมีการติดตอสื่อสารระหวางอาจารยและนิสติผานระบบ

เครือขายอินเตอรเนต็ เชน อเีมล ไลน เฟซบุก ไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น ผลการสํารวจพบวายัง

รับสัญญาณอินเตอรเน็ตไดด ีและในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลยัไดเพ่ิมสัญญาณ WI-FI 

ของ AIS และ TRUE บริเวณชั้น 1 อาคาร 10 และ AIS บริเวณชั้น 19 อาคาร 19 ซึ่งมีพ้ืนที่

สวนหน่ึงอยูในความรับผดิชอบของภาควิชาคณิตศาสตร ตามการรองขอและความตองการของ

นิสติ 

   4. ผลการสํารวจความพึงพอใจตอการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากนิสติในหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติิ ทุกชั้นปจาก ปค.004 ในภาคเรียนที่ 2 /2559 ไดคาเฉลีย่เทากบั 

4.33 อยูในระดับมากที่สดุ (B.Sc.Stat_59_6.1_4) 

  5. นําผลจากขอ 2-4  มาสรุปผลการประเมินกระบวนการจัดสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูของ

สาขาวชิาสถติิไดดังนี ้   

กระบวนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ผลลัพธ ผลการประเมิน 

การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู พอเพียง บรรลุเปาหมาย 

ความพึงพอใจตอการจัดสิง่สนับสนุนการเรียนรู

จากนิสิตโดยเฉลีย่ 

พอใจมาก บรรลุเปาหมาย 
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ความพึงพอใจตอการจัดสิง่สนับสนุนการเรียนรู

จากอาจารยประจําหลักสูตร 

พอใจมาก บรรลุเปาหมาย 

    6. สาขาวชิาสถติิมกีารนําผลการประเมินกระบวนการจากขอ 5 มาปรับปรุงการจัดสิง่

สนับสนุนการเรียนรู ในประเด็นตาง ๆ ดังนี ้

      6.1  คณะกรรมการบริหารไดประชุมวางแผนการจัดซ้ือวัสด ุครุภัณฑตามงบประมาณที่

ไดรับจัดสรรลวงหนาทกุปการศึกษา มีการประเมินประสิทธิภาพการใชงานของสิง่สนบัสนุนการ

เรียนรูของสาขา สํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยและนิสิตเพ่ือตัง้คําขอ

ครุภัณฑตามวงเงินที่ไดรับจัดสรร 

      6.2 ทําแผนการจัดทํางบประมาณเงินแผนดินและงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 

2561  รวมกับภาควชิาคณิตศาสตร 

      6.3  ตรวจสอบรหัสการเขาสัญญาน WIFI จากจุดการกระจายสัญญานของภาควชิาให

นิสติในภาควิชาเปนระยะ ๆ 

   7. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ในประเด็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเปน 

ระยะ ๆ  และมีการจัดทําแบบยืมครุภัณฑ เพ่ือใชประกอบการดําเนินงานในปการศึกษาถดัไป  

   8. มีการประเมินความพึงพอใจตอการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของภาควชิา คณะและ

มหาวิทยาลยัโดยใชแบบสอบถามของคณะ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดสิง่

สนับสนุนดานกายภาพที่อยูในความรับผดิชอบของภาควิชาตอไป  

       ผลการประเมินความพงึพอใจจากนิสติเร่ืองสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยรวมของคณะและ

มหาวิทยาลยัปลายปการศกึษา 2559 ไดคาเฉลีย่เทากับ 3.98 อยูในระดับมาก 

(B.Sc.Stat_59_6.1_5) ซึง่บรรลุเปาหมายทีห่ลักสตูรวางไว 

ผลการปรับปรุง

กระบวนการ 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินกระบวนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของ

หลักสตูร และภาควชิาโดยพิจารณาจากผลการสํารวจความพึงพอใจตอการจัดสิง่สนบัสนุนการ

เรียนรู 3 คร้ัง ไดแก การสํารวจความพึงพอใจเร่ืองสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ปค. 004  2 คร้ัง 

(นิสติประเมินทกุสิ้นภาคการศึกษา)  และแบบประเมินความพึงพอใจเร่ืองสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูของคณะ 1 คร้ัง  เพ่ือวางแผนระยะยาวในการจัดสิง่สนับสนุนการเรียนรูของหลักสตูร 

(การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร คร้ังที่ 1/60 และ คร้ังที่ 7/60)  

        จากผลการประเมินกระบวนการเพ่ือใหมีสิง่สนับสนุนการเรียนรูพบวาหลักสตูรสามารถ

จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑการเรียนการสอน สภาพกายภาพของหองเรียนไดเพียงพอ

และเหมาะสมเปนไปตามแผนที่วางไว  

        สําหรับโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิทางหลกัสตูรไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 

Windows ของสํานักคอมพิวเตอร ซึ่งปจจุบัน ไมรองรับการใชงานใน WINDOWS 10 และการ

สอนโปรแกรม R  ไมเพียงพอตอการหางานทําของบัณฑติในภาคเอกชน หลักสตูรจึงประเมินถึง

ความจําปนและความคุมทุนในการจัดซื้อโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิSPSS for Windows ผล

การประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพบวามีความจําเปนตองจัดหาอยางยิ่งเพราะ
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หลักสตูรไดทําคําเสนอขอซ้ือจากงบประมาณแผนดินมามากกวา 3 ป แตไมไดรับการพิจารณา  

ในปงบประมาณ 2561 หลักสตูรจึงใชเงินงบประมาณเงินรายไดที่ไดรับจัดสรรมาตั้ง

งบประมาณจัดซ้ือโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิที่หนวยงานเอกชนนยิมใชเพ่ือใหนิสติไดใชฝก

ปฏิบตัิ การทําโครงงาน และใหอาจารยใชทําวิจัยเพ่ือพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ   

       ผลการปรับปรุงกระบวนการในปการศึกษา 2559 เปนดังน้ี 

1. สาขาวชิาสถติิไดหองเรียน และหองปฏบิตัิการที่อยูในสภาพดีพรอมใชงาน มีวัสด ุ

ครุภัณฑ ทดแทนของเดิมเพ่ือการเรียนการสอนและสําหรับการนําเสนองานของนิสติครบทกุ

รายการ 

2. ใชงบประมาณ 2560 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพเติมหมกึสํารองอกี 1 เคร่ือง ไวในหองปฏบิตั ิ

3. การทางสถติิสําหรับนิสติสาขาวิชาสถติิชั้นปสดุทายเพ่ือใชในการพิมพสัมมนาและ

โครงงานเพ่ือเปนการแบงเบาคาใชจายดานการซ้ือเคร่ืองพิมพและหมึกพิมพของนสิติ และ

สะดวกในการแกไขโครงงานและสัมมนา 

       3. ใชงบประมาณ 2560 จัดซ้ือโนตบุคสํารอง 2 เคร่ือง ไวในหองปฏิบตัิการทางสถติิ

สําหรับนสิติสาขาวิชาสถติิชั้นปสดุทายเพ่ือใหนิสติยมืใชในรายวิชาสัมมนาและโครงงาน 

       4. ตั้งงบประมาณประจําปงบประมาณ 2561 เพื่อจัดซ้ือโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิ

SPSS for Windows เพ่ือใหนิสิตไดใชฝกปฏิบตั ิใหอาจารยใชทําวิจัยเพ่ือพฒันาความกาวหนา

ทางวิชาการ  เพ่ิมทุนการศึกษาทัง้เงินทุนและจํานวนทุนการศึกษาจากปการศึกษาทีผ่านมา

จํานวน 4 ทุนๆ ละ 2,000 บาท เปนจํานวน 5 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 

B.Sc.Stat_59_6.1_1 ผลการประเมินความพึงพอใจเร่ืองสิง่สนับสนุนการเรียนรู จาก ปค. 004 ภาค

การศึกษา 1/2559 

B.Sc.Stat_59_6.1_2 งบประมาณเงินรายได ประจําป 2561 

B.Sc.Stat_59_6.1_3 งบประมาณเงินรายได ประจําป 2560 

B.Sc.Stat_59_6.1_4 ผลการประเมินความพึงพอใจเร่ืองสิง่สนับสนุนการเรียนรู จาก ปค. 004  

ภาคการศึกษา 2/2559 

B.Sc.Stat_59_6.1_5 ผลการประเมินความพึงพอใจเร่ืองสิง่สนับสนุนการเรียนรูของนิสติโดยใช

แบบสอบถามของคณะ 
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หมวดท่ี 5  

แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

1. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา 

แผนปฏิบัติการ วันสิ้นสุดการดําเนินการตามแผน ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน 

1.1 ปรบัความรูพื้นฐานทางสถิติ ภายใน กรกฏาคม 2559 กรรมการบริหารหลักสูตร สําเร็จ 

1.2  แผนการติดตามผลงานนิสิต

ในการฝกงาน 

ภายใน สิงหาคม 2559 กรรมการบริหารหลักสูตร สําเร็จ 

1.3  ปรบัความรูพื้นฐาน ภายใน สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร และ

ภาควิชาคณิตศาสตร 

สําเร็จ 

1.4  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ภายใน สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร สําเร็จ 

1.5  กิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิต

ใหม 

ภายใน กันยายน 2559 ภาควิชาคณิตศาสตร สําเร็จ 

1.6  โครงการปจฉิมนิเทศ ภายใน เมษายน 2560 คณะวิทยาศาสตร สําเร็จ 

1.7  แผนสงเสริมอาจารยประจํา

หลักสูตรในการสรางผลงานทาง

วิชาการและขอทุนวิจัย 

ภายใน กรกฏาคม 2560 กรรมการบริหารหลักสูตร สําเร็จ 

 

2. ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1.1 ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลกัสูตร  จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน  รายวิชาเลอืกฯ 

 ควรเพ่ิมรายวิชาเฉพาะดานเลอืกในชั้นปที ่3 และ 4 ตามขอเสนอแนะจากผูประเมินภายนอก โดยพิจารณา

เพ่ิมรายวิชาที่ใหประสบการณตรงแกนิสติที่จะนําไปใชในการประกอบอาชีพ     

1.2 ขอเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา   

 ควรเพ่ิมชั่วโมงฝกปฏบิตัิการ 

2.3 กจิกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  

 พัฒนาเทคนิคการสอน การวัดผล และ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใหอาจารย 

 สงเสริมใหอาจารยเขารวมโครงการพัฒนาอาจารยใหมตีําแหนงทางวิชาการสูงขึ้นที่จัดขึ้นโดยคณะและ

มหาวิทยาลัย 

 อบรมบคุลากรสายสนับสนุนในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
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3. แผนปฏิบัติการใหมสําหรบัป 2560 

 แผนปฏิบัติการ วันส้ินสุดการดําเนินการตามแผน ผูรับผิดชอบ 

1.1 กิจกรรมเตรียมความพรอมสาขาวิชาสถิติ ภายใน กรกฏาคม 2560 กรรมการบริหารหลักสูตร 

1.2  แผนการติดตามผลงานนิสิตในการฝกงาน ภายใน สิงหาคม 2560 กรรมการบริหารหลักสูตร 

1.3  ปรบัความรูพื้นฐาน ภายใน สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร และ

ภาควิชาคณิตศาสตร 

1.4  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ภายใน สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร 

1.5  กิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตใหม ภายใน กันยายน 2560 ภาควิชาคณิตศาสตร 

1.6  โครงการปจฉิมนิเทศ ภายใน เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร 

1.7  แผนสงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรใน

การสรางผลงานทางวิชาการและขอทุนวิจัย 

ภายใน กรกฏาคม 2561 กรรมการบริหารหลักสูตร 
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หมวดท่ี 6 

ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

1. ขอคิดเห็นหรอืสาระที่ไดรบัการเสนอแนะจากผูประเมิน  

 ควรเพิ่มวิชาเฉพาะดานเลือก เชน การวิเคราะหขอมูลเชิงกลุม  การวิเคราะหตัวแปรพหุคูณแบบประยุกต  
เทคนิคการพยากรณ  

 ควรสนับสนุนใหนิสติไดทํางานวิจัยรวมกับคณะอื่น ๆ  

 ควรสนับสนุนนิสติใหไดรับประสบการณตรง และเขาใจถึงวชิาชีพ   

2. ความเห็นของหลกัสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอขอคิดเหน็หรอืสาระที่ไดรบัการเสนอแนะ 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรเห็นดวยในขอเสนอแนะจากผูประเมินภายนอก   

3. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรอืปรบัปรุงหลักสูตร  

 พิจารณาเพิ่มรายวิชาเฉพาะดานเลอืกในการปรับปรุงหลักสตูรคร้ังตอไป 

 ในการสนับสนุนใหนิสติไดรับการถายทอดประสบการณจริง คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ไดเชิญ
วิทยากรที่มีประสบการณในการทํางานภาคธุรกิจมาเปนอาจารยพิเศษ 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปการศึกษา 2559 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิคณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ ดังน้ี 
 

ตารางสรุปผลของแตละองคประกอบ 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 นอย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดีมาก 

หมายเหตุ 

องคประกอบที ่1 ผาน  

องคประกอบที ่2 4.32 ระดับดีมาก 2 ตัวบงชี ้

องคประกอบที ่3 3.00 ระดับปานกลาง 3 ตัวบงชี ้

องคประกอบที ่4 3.81 ระดับด ี 3 ตัวบงชี ้

องคประกอบที ่5 3.5 ระดับด ี 4 ตัวบงชี ้

องคประกอบที ่6 4.00 ระดับด ี 1 ตัวบงชี ้

เฉลี่ยรวมทกุตัวบงชี้ของทกุ

องคประกอบ 
3.62 ระดับด ี 13 ตัวบงช้ี 
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ผลการประเมิน (สําหรับหลกัสูตรระดับปริญญาตรีประเมินเฉพาะ ขอ 1, 2, และ 11) 

เกณฑการประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”) 

องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

1. จํานวนอาจารย

ประจําหลักสูตร 

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจําเกิน

กวา 1 หลักสูตรไมไดและประจําหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผาน - 

2. คุณสมบัติของ

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารง

ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับ

สาขาวิชาที่เปดสอน อยางนอย 2 คน 

ผาน - 

11. การปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่กําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรบัปรุงใหเสร็จและ

อนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/

สถาบัน เพื่อใหหลักสูตรใชงานในปที ่6) หมาย

เหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ป ประกาศใชในปที่ 7 

หรือ หลักสูตร 6 ป ประกาศใชในปที ่8 

ผาน - 

ผลการประเมินตัวบงชีท้ี่ 1.1 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถิติ  “ผาน” 
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ผลการประเมินรายตัวบงชี ้ 

เกณฑการประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ คะแนน 

องคประกอบที่ 2  บัณฑิต    4.32 

ตัวบงชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ

24.47 6 4.08 4.08 

ตัวบงชี้ที ่2.2 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป (ระดบัปรญิญาตรี) 

10 11 90.91 4.55 

ตัวบงชี้ที ่2.2 ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโท/

เอก ที่ไดรบัการตีพิมพหรือเผยแพร 

    

องคประกอบที่ 3  นิสิต   3 

ตัวบงชี้ที ่ 3.1  การรับนิสิต       3 3 

ตัวบงชี้ที ่ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต     3 3 

ตัวบงชี้ที ่ 3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต      3 3 

องคประกอบที่ 4  อาจารยประจําหลักสูตร  3.81 

ตัวบงชี้ที ่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร       3 

ตัวบงชี้ที ่ 4.2  คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร   13.33  3 4.44 4.44 

    ประเด็นที ่4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1 5 20 5 

    ประเด็นที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ 
2 5 40 3.33 

     ประเด็นที ่4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 1.8 5 36 5 

    ประเด็นที่ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปรญิญา

เอกที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน

อาจารยประจําหลักสูตร (เฉพาะปรญิญาเอก) 

    

ตัวบงชี้ที ่ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร      4 4 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  3.5 

ตัวบงชี้ที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร       3 

ตัวบงชี้ที ่ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน      3 

ตัวบงชี้ที ่ 5.3 การประเมินผูเรียน        3 

ตัวบงชี้ที ่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ 

     5 

องคประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  4 

ตัวบงชี้ที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู       4 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงช้ี องคประกอบที่ 2 - 6  ( จํานวน 13 ตัวบงชี้) ตัวต้ัง 47.07 

         ตัวบงช้ี 13 

    คะแนน 3.62 
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 

องค 

ประกอบ 

ที่ 

คะแนน 

ผาน 

จํานวน 

ตัวบงชี้ 
I P O 

คะแนน 

เฉลี่ย 

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
ฉลี่

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 - 
4 

(6.1) 
-  ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมิน    3.62 ระดับคุณภาพดี 

 
 

  

รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

องคประกอบที่ 2 - องคประกอบที่ 6 (เขียนแยกเปนรายองคประกอบ) 

 

องคประกอบที่ 2 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

  

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
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องคประกอบที่ 3 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  

  

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
  

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 

 

 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  

 

 

 

องคประกอบที่ 4 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

  

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 

 

 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  
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องคประกอบที่ 5 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
  

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 

 

 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  

 

 

 

 

องคประกอบที่ 6 

จุดเดน/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

  

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 

 

 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  
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แบบรับรองความถูกตองสมบูรณของขอมูล 

ขอรับรองวาขอมูลที่นําเสนอในรายงานฉบบัน้ีไดมีการดําเนนิการจริง 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี () 

  ขอรับรองวาเปนอาจารยประจําหลักสตูรน้ีเพียงหลักสตูรเดยีว โดยไมไดประจําหลักสตูรอื่น  ๆอีก 

 

 
 

อาจารยประจําหลักสตูรคนที ่1: อ.กาญจนา  พานิชการ                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารยประจําหลักสตูรคนที ่2: ผศ.ชตุิวรรณ  เพ็ญเพียร                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารยประจําหลักสตูรคนที ่3: ผศ.รวีวรรณ  งามสันติกุล                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารยประจําหลักสตูรคนที ่4: อ.ดร.สกุัญญา  อินทรภกัดิ์                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารยประจําหลักสตูรคนที ่5: อ.อิทธิเทพ  นวาระสุจิตร                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ผศ.รวีวรรณ  งามสันติกลุ  (หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที_่______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ผศ.ดร.ศิรินุช เทยีนรุงโรจน (คณบดคีณะวิทยาศาสตร) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที_่______________________ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

ขอมลูสรุปรายวชิาของหลกัสูตร 

 

สรุปผลรายวชิาที่เปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศกึษา 

(ระบุรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดพรอมจํานวนนิสติทีล่งทะเบยีนเรียน  จํานวนนิสติทีส่อบผานแตละรายวิชาและการ

กระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต

ที่

ลงทะเบียน

เรียน 

จํานวน

นิสิตที่

สอบ

ผาน 

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

BI101 1/2559 - - - 5 6 5 - - - - - - - - - 16 16 

BI191 1/2559 - 2 8 6 - - - - - - - - - - - 16 16 

CH100 1/2559 - - 3 3 8 2 - - - - - - - - 1 17 16 

CH190 1/2559 1 3 10 2 - - - - - - - - - - - 16 16 

CP111 1/2559 - - 1 1 3 1 4 - - - - - - - - 10 10 

CP212 1/2559 2 1 2 3 2 4 1 1 - - - - - - - 16 15 

CP251 1/2559 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 

CP342 1/2559 1 3 2 5 6 2 - - - - - - - - - 19 19 

MA115 1/2559 2 1 1 4 6 7 6 - - - - - - - - 27 27 

PY100 1/2559 - - - 2 8 11 4 - - - - - - - - 25 25 

SCI301 1/2559 1 1 6 2 3 2 1 - - - - - - - - 16 16 

ST242 1/2559 4 3 6 1 4 1 - - - - - - - - - 19 19 

ST261 1/2559 9 5 2 1 - - - - - - - - - - - 17 17 

ST322 1/2559 2 - 2 2 4 3 6 - - - - - - - 1 20 19 

ST342 1/2559 6 7 2 7 3 - - - - - - - - - - 25 25 

ST343 1/2559 - - 3 6 6 11 10 - - - - - - - 1 37 36 

ST348 1/2559 3 - 2 3 4 4 3 - - - - - - - - 19 19 

ST364 1/2559 2 1 8 4 2 - - - - - - - - - - 17 17 

ST451 1/2559 9 1 4 2 1 - - 1 - - - - - - - 18 17 

ST452 1/2559 8 6 4 5 2 - - - - - - - - - - 25 25 

ST473 1/2559 - - - - - - - - - 18 - - - - - 18 18 

ST481 1/2559 - - - - - - - - - - - - 18 - - 18 18 

SWU121 1/2559 - 6 5 7 5 2 - - - - - - - - - 25 25 

SWU141 1/2559 4 11 8 2 - - - - - - - - - - - 25 25 

SWU151 1/2559 6 9 7 3 - - - - - - - - - - - 25 25 

SWU252 1/2559 14 3 - - - - - - - - - - - - - 17 17 
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รายวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวนนิสิต

ที่

ลงทะเบียน

เรียน 

จํานวน

นิสิตที่

สอบ

ผาน 

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

SWU351 1/2559 - 1 13 3 2 - - - - - - - - - - 19 19 

AC201 2/2559 3 1 2 1 - - - - - - - - - - - 7 7 

CP111 2/2559 1 1 - 2 3 6 4 - - - - - - - 6 23 17 

CP241 2/2559 4 2 6 1 1 2 - - - - - - - - - 16 16 

MA116 2/2559 2 4 3 5 3 3 3 - - - - - - - 1 24 23 

MA211 2/2559 - - - 1 1 - - - - - - - - - - 2 2 

MA221 2/2559 4 1 2 4 2 1 2 - - - - - - - - 16 16 

MA381 2/2559 - 2 4 7 3 1 - - - - - - - - - 17 17 

PY180 2/2559 8 10 3 - - 1 - - - - - - - - 1 23 22 

SCI302 2/2559 - 4 9 6 - - - - - - - - - - - 19 19 

ST241 2/2559 - 2 5 5 5 4 2 - - - - - - - 1 24 23 

ST245 2/2559 2 2 4 4 2 2 1 - - - - - - - - 17 17 

ST321 2/2559 - 3 4 3 - 3 4 1 - - - - - - 2 20 17 

ST341 2/2559 6 1 2 4 3 1 1 - - - - - - - - 18 18 

ST345 2/2559 3 2 3 4 5 - - - - - - - - - - 17 17 

ST347 2/2559 1 2 1 4 8 1 2 - - - - - - - - 19 19 

ST455 2/2559 12 9 6 2 4 1 1 - - - - - - - - 35 35 

ST471 2/2559 1 1 - - - - - - - - - - - - - 2 2 

ST472 2/2559 13 5 - - - - - - - - - - - - - 18 18 

ST473 2/2559 15 3 - - - - - - - - - - - - - 18 18 

SWU112 2/2559 1 4 8 6 5 - - - - - - - - - - 24 24 

SWU122 2/2559 - 3 7 4 4 6 1 - - - - - - - - 25 25 

SWU143 2/2559 - 4 7 8 2 1 1 - - - - - - - 1 24 23 

SWU251 2/2559 5 10 1 - - - - - - - - - - - - 16 16 

SWU371 2/2559 10 4 3 1 1 - - - - - - - - - - 19 19 

 

 

การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ 

      ไมมีรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกต ิ
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รายวิชาทีไ่มไดเปดสอนในปการศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ 

AC201 การบัญชีเบื้องตน 1/2559   

BU111 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1/2559   

BU112 เศรษฐศาสตรมหภาค 1/2559   

CP214 การโปรแกรมแบบวิชวล 1/2559   

CP241 โครงสรางขอมูล 1/2559   

CP323 ระบบปฎิบัติการ 1/2559   

CP352 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 1/2559   

CP353 เว็บเทคโนโลย ี 1/2559   

CP355 คอมพิวเตอรกราฟก 1/2559   

CP443 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 1/2559   

CP457 การโปรแกรมเพื่อการประยุกต 1/2559   

FI232 การเงินและการธนาคาร 1/2559   

FI336 หลักการประกันภัย 1/2559   

MA102 เทคโนโลยีสําหรับคณิตศาสตร 1 1/2559   

MA116 แคลคูลัส 2 1/2559   

MA211 สมการเชิงอนุพันธ 1/2559   

MA251 คณิตศาสตรดิสครีต 1/2559   

MA311 การวิเคราะหเชิงตัวเลขเบื้องตน 1/2559   

MA313 ตัวแปรเชิงซอนเบื้องตน 1/2559   

MA314 แคลคูลัสขั้นสูง 1/2559   

MA381 คณิตศาสตรกับการประมวลผลเชิงสัญลักษณ 1/2559   

MA424 พีชคณิตเชิงเสน 2 1/2559   

MK141 หลักการตลาด 1/2559   

ST245 ชีวสถิติ 1/2559   

ST321 สถิติคณิตศาสตร 1 1/2559   

ST341 การวิเคราะหการถดถอย 1/2559   

ST344 ประชากรศาสตร 1/2559   

ST345 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 1/2559   

ST346 ทฤษฎีการตัดสินใจ 1/2559   

ST347 เทคนิคการชักตัวอยาง 1/2559   

ST363 เศรษฐศาสตรเชิงคณติศาสตร 1/2559   

ST365 สถิติสําหรับการเงินและการลงทุน 1/2559   

ST431 ทฤษฎีความนาจะเปน 1/2559   

ST441 แผนแบบการทดลอง 1/2559   

ST453 การจําลองแบบ 1/2559   

ST454 การทําเหมืองขอมูลทางสถิต ิ 1/2559   
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รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ 

ST455 การโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ 1/2559   

ST456 วิธีการหาคาที่เหมาะสมที่สุด 1/2559   

ST471 การศึกษารายบุคคลในวิชาสถิติ 1/2559   

ST472 สัมมนาเกี่ยวกับวิชาสถิติ 1/2559   

SWU122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการสื่อสาร 2 1/2559   

SWU131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 1/2559   

SWU132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2 1/2559   

SWU133 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 1 1/2559   

SWU134 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 2 1/2559   

SWU135 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2559   

SWU136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 1/2559   

SWU137 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 1/2559   

SWU138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2 1/2559   

SWU143 พลังงานทางเลือก 1/2559   

SWU341 วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ 

พลังงาน และจิต 

1/2559   

SWU352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 1/2559   

SWU354 มนุษยกับสันติภาพ    1/2559   

SWU355 พทุธธรรม 1/2559   

SWU356 วรรณกรรมและพลังทางปญญา 1/2559   

SWU358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย 1/2559   

SWU361 ประวัติศาสตรและพลังขบัเคลื่อนสังคม 1/2559   

SWU362 มนุษยกับอารยธรรม 1/2559   

SWU363 มนุษยกับการเมือง 1/2559   

SWU367 กฎหมายทั่วไป 1/2559   

SWU372 ภูมิปญญาทองถิ่น 1/2559   

SWU373 ภูมิลักษณชุมชน 1/2559   

SWU375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน 1/2559   

BI101 ชีววิทยา 1 2/2559   

BI191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 2/2559   

BU111 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2/2559   

BU112 เศรษฐศาสตรมหภาค 2/2559   

CH100 เคมีทั่วไป 1 2/2559   

CH190 ปฎิบัติการเคมีทั่วไป 1 2/2559   

CP212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 2/2559   

CP214 การโปรแกรมแบบวิชวล 2/2559   

CP251 การโปรแกรมบนเว็บ 2/2559   
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รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ 

CP342 ระบบฐานขอมูล 2/2559   

CP353 เว็บเทคโนโลย ี 2/2559   

CP355 คอมพิวเตอรกราฟก 2/2559   

CP431 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 2/2559   

CP443 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 2/2559   

FI232 การเงินและการธนาคาร 2/2559   

FI336 หลักการประกันภัย 2/2559   

MA115 แคลคูลัส 1 2/2559   

MA241 หลักและวิธีการของคณิตศาสตร 2/2559   

MA311 การวิเคราะหเชิงตัวเลขเบื้องตน 2/2559   

MA312 การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร 2/2559   

MA313 ตัวแปรเชิงซอนเบื้องตน 2/2559   

MK141 หลักการตลาด 2/2559   

PY100 ฟสิกสทั่วไป 2/2559   

ST242 วิธีการทางสถิติ 2 2/2559   

ST261 คณิตศาสตรประกันชีวิตเบื้องตน 2/2559   

ST322 สถิติคณิตศาสตร 2 2/2559   

ST342 สถิติไมอิงพาราเมตริก 2/2559   

ST343 การวิเคราะหอนุกรมเวลา 2/2559   

ST344 ประชากรศาสตร 2/2559   

ST346 ทฤษฎีการตัดสินใจ 2/2559   

ST348 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ 

2/2559   

ST363 เศรษฐศาสตรเชิงคณติศาสตร 2/2559   

ST364 การเงินเชิงคณิตศาสตร 2/2559   

ST365 สถิติสําหรับการเงินและการลงทุน 2/2559   

ST441 แผนแบบการทดลอง 2/2559   

ST452 ระเบียบวิธีวิจัย 2/2559   

ST453 การจําลองแบบ 2/2559   

ST454 การทําเหมืองขอมูลทางสถิต ิ 2/2559   

ST456 วิธีการหาคาที่เหมาะสมที่สุด 2/2559   

ST481 การฝกงาน 2/2559   

SWU121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการสื่อสาร 1 2/2559   

SWU123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 2/2559   

SWU131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 2/2559   

SWU132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2 2/2559   

SWU133 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 1 2/2559   
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รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ 

SWU134 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 2 2/2559   

SWU136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 2/2559   

SWU137 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 2/2559   

SWU138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2 2/2559   

SWU341 วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ 

พลังงาน และจิต 

2/2559   

SWU352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 2/2559   

SWU355 พทุธธรรม 2/2559   

SWU356 วรรณกรรมและพลังทางปญญา 2/2559   

SWU358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย 2/2559   

SWU361 ประวัติศาสตรและพลังขบัเคลื่อนสังคม 2/2559   

SWU362 มนุษยกับอารยธรรม 2/2559   

SWU363 มนุษยกับการเมือง 2/2559   

SWU364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน 2/2559   

SWU367 กฎหมายทั่วไป 2/2559   

SWU372 ภูมิปญญาทองถิ่น 2/2559   

SWU373 ภูมิลักษณชุมชน 2/2559   

SWU375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน 2/2559   

 

 

รายวิชาทีส่อนเน้ือหาไมครบในปการศึกษา  

      ไมมีรายวิชาที่มีสอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา 2559 
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คุณภาพของการสอน 

การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน 

รายวิชาทีม่กีารประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรบัปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

BI101 ชีววิทยา 1 1/2559 /   

BI191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1/2559 /   

CH100 เคมีทั่วไป 1 1/2559 /   

CH190 ปฎิบัติการเคมีทั่วไป 1 1/2559 /   

CP111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1/2559 /   

CP212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 1/2559 /   

CP251 การโปรแกรมบนเว็บ 1/2559 /   

CP342 ระบบฐานขอมูล 1/2559 /   

MA115 แคลคูลัส 1 1/2559 /   

PY100 ฟสิกสทั่วไป 1/2559 /   

SCI301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1 1/2559 /   

ST242 วิธีการทางสถิติ 2 1/2559 /  เพ่ิมแบบฝกหัด เพ่ิมเวลา ให

นิสิตซักถามในช้ันเรียนให

สืบคนโดยใชส่ือออนไลน  

ST261 คณิตศาสตรประกันชีวิตเบื้องตน 1/2559 /   

ST322 สถิติคณิตศาสตร 2 1/2559 /  มีการทดสอบความรูพ้ืนฐาน

ทางคณิตศาสตรกอนเรียน

และมีการทบทวนความรู

พ้ืนฐานใหกับนิสิตท่ีมีผลการ

ทดสอบนอย 

ST342 สถิติไมอิงพาราเมตริก 1/2559 /  เพ่ิมแบบฝกหัดใหนิสิตฝกคิด

วิเคราะห 

ST343 การวิเคราะหอนุกรมเวลา 1/2559 /   

ST348 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ 

1/2559 /  ใหนิสิตทํากรณีศึกษาเร็วข้ึน 

ST364 การเงินเชิงคณิตศาสตร 1/2559 /  ใหนิสิตเย่ียมชมงานแฟร

ทางดานการเงิน เชน Set in 

The City 

ST451 การวิจัยการดําเนินงาน 1/2559 /  เพ่ิมโจทยท่ีเปนปญหาจริงใน

หนวยงานหรือบริษัทตางๆ 

เพ่ือใหนิสิตไดฝกการคิด

วิเคราะห รวมท้ังฝการใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรในการ

แกปญหา 

ST452 ระเบียบวิธีวิจัย 1/2559 /   

ST473 โครงงานสถิติ 1/2559 /   
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รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

ST481 การฝกงาน 1/2559 /   

SWU121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการสื่อสาร 1 1/2559 /   

SWU141 ทักษะการรูสารสนเทศ 1/2559 /   

SWU151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย 1/2559 /   

SWU252 สุนทรียศาสตรเพื่อชีวิต 1/2559 /   

SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 1/2559 /   

AC201 การบัญชีเบื้องตน 2/2559 /   

CP111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2/2559 /   

CP241 โครงสรางขอมูล 2/2559 /   

MA116 แคลคูลัส 2 2/2559 /   

MA211 สมการเชิงอนุพันธ 2/2559 /   

MA221 พีชคณิตเชิงเสนเบื้องตน 2/2559 /   

MA381 คณิตศาสตรกับการประมวลผลเชิงสัญลักษณ 2/2559 /   

PY180 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2/2559 /   

SCI302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2 2/2559 /   

ST241 วิธีการทางสถิติ 1 2/2559 /   

ST245 ชีวสถิติ 2/2559 /  เพ่ิมแบบฝกหัดใหนิสิตคิด

วิเคราะหและแปรผล เพ่ิม

ช่ัวโมงสําหรับการฝกใช

โปรแกรมทางสถิติ 

ST321 สถิติคณิตศาสตร 1 2/2559 /  ทบทวนคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

ST341 การวิเคราะหการถดถอย 2/2559 /  เพ่ิมแบบฝกหัดใหนิสิตหัด

วิเคราะหและแปรผลจาก

โปรแกรมทางสถิติ 

ST345 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 2/2559 /   

ST347 เทคนิคการชักตัวอยาง 2/2559 /   

ST455 การโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ 2/2559 /  เพ่ิมกรณีศึกษา 

ST471 การศึกษารายบุคคลในวิชาสถิติ 2/2559 /   

ST472 สัมมนาเกี่ยวกับวิชาสถิติ 2/2559 /   

ST473 โครงงานสถิติ 2/2559 /   

SWU112 วรรณกรรมไทยปรทิรรศน 2/2559 /   

SWU122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสทิธิภาพการสื่อสาร 2 2/2559 /   

SWU143 พลังงานทางเลือก 2/2559 /   

SWU251 มนุษยกับสังคม 2/2559 /   

SWU371 ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 

2/2559 /   

 

 



 หนา 123 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

          นิสติมคีวามพึงพอใจตอคุณภาพการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก (4.34 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5) 

 

ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูล

ปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม นิสิตควรไดรับการปลูกฝง ความมีวินัย 

ความตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ ความ

ซื่อสัตย และเคารพในกฎระเบียบของ

สถาบัน อยางตอเนื่อง 

คณาจารยใหความรวมมือในการ

ตรวจสอบการเขาเรียน การแตงกาย การ

ตรงตอเวลา การสงงาน เนนความชื่อสัตย 

ความรู นิสิตมีความรูความเขาใจพื้นฐานใน

สาขาวิชาสถิติ 

สอนทฤษฎีและฝกปฏิบัติควบคูกัน ใหนิสิต

เรียนรูสืบคนดวยตนเอง 

ทักษะทางปญญา นิสิตควรคิดวิเคราะหไดอยางเปนระบบ 

และมีเหตุผลตามหลักสถิติ และสามารถนํา

ความรูทางสถิติไปประยุกตได 

ใหนิสิตทํากรณีศึกษาในรายวิชาที่เปนการ

ประยุกต 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคลและความ

รับผิดชอบ 

นิสิตสวนใหญรูกาละเทศะ มีมนุษยสัมพันธ

ที่ดี แตยังขาดพัฒนาการดานทักษะการ

สื่อสาร 

ฝกการทําโครงงานกลุม และนําเสนอ

รายงาน 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นิสิตบางคนมีทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลขอยู

ในระดับพอใช  นิสิตสวนใหญสามารถใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บ

รวบรวมขอมูลไดดี 

ฝกนิสิตใหทําโจทยที่มีการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข 
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ภาคผนวก 2 

Common DataSet 

ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน หนวย หมายเหตุ 

ตัวบงช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  16 คน   

2 จํานวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินทั้งหมด  6 คน   

3 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจาการประเมินบณัฑิต  24.47 คะแนน   

4 รอยละของบัณฑิตที่ไดรบัการประเมิน  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) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

9 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 

10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณทีต่พีิมพลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ช้ิน   

11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณทีต่พีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณทีต่พีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ช้ิน   

13 จํานวนวารสารทางวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมูลแตสถาบันนําเสนอสภาอนุมัติ

ตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ช้ิน   

14 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

15 จํานวนบทความวิจัยที่ตพีิมพิ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

16 จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติทีป่รากฏในฐานขอมูล

ระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จํานวนบทความวิจัยที่ตพีิมพิ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ที่ 1 (0.80) 

 ช้ิน   

18 จํานวนบทความที่ตีพิมพในวรสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

19 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

20 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ   นํ้าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาโท) 

21 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผาน  ช้ิน   
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ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน หนวย หมายเหตุ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

22 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   

23 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาต ิ(0.60.)  ช้ิน   

24 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)  ช้ิน   

25 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)  ช้ิน   

26 ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค  นํ้าหนัก   

27 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค  นํ้าหนัก   

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

28 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกทั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 

29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ

ระดับนานาชาติ (0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตพีิมพในวารสารวิชาการที่ไมมีอยูในฐานขอมูล แต

สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลานี้ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานที่ไดรบัการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

33 บทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 (0.60)      

34 บทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลที่เปน

ที่ยอมรับระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ 

ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 (0.80)   ช้ิน   

36 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล

ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

37 ผลงานที่ไดรบัการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

38 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาเอก) 

39 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส online  (0.20) 

  ช้ิน   

40 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

41 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรระดบัชาติ (0.60)   ช้ิน   

42 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)   ช้ิน   

43 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาต(ิ1.00)   ช้ิน   

44 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   

45 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค    น้ําหนัก   

ตัวบงช้ีที่ 4.2  คุณภาพอาจารย 

 ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
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ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน หนวย หมายเหตุ 

46 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  1 คน   

47 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด  5 คน   

48 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  20 รอยละ   

49 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกเทียบ คะแนนเต็ม 

5 คะแนน 

 5 คะแนน   

 ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

50 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  2 คน   

51 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  40 รอยละ   

52 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ คะแนนเต็ม 

5 คะแนน 

3.33 คะแนน   

 ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบบัสมบูรณที่ตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ช้ิน   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบบัสมบูรณที่ตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ช้ิน   

57 จํานวนบทความวิจัยฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมอยูใน

ฐานขอมูล แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลาน้ี ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

58 จํานวนบทความวิชาการฉบบัสมบูรณที่ตพีิมพในวารสารวิชาการที่ไมอยูใน

ฐานขอมูล แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลาน้ี ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

61 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

59 จํานวนบทความวิจัยที่ตพีิมพในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

60 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

62 จํานวนบทความวิจัยที่ตพีิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยูใน

ฐานขอมูลที่เปนทีย่อมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

63 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยูใน

ฐานขอมูลที่เปนทีย่อมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   
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64 จํานวนบทความวิจัย ที่ตพีิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 1 (0.80) 

 1 ช้ิน   

65 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

66 จํานวนบทความวิจัยที่ตพีิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีป่รากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 1 ช้ิน   

67 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีป่รากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

68 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

69 จํานวนผลงานวิชาการรบัใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ช้ิน   

70 จํานวนผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ (1.00)   ช้ิน   

71 จํานวนผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

(1.00) 

  ช้ิน   

72 จํานวนตําราที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ช้ิน   

73 จํานวนหนังสือที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ช้ิน   

74 จํานวนตําราที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

75 จํานวนหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ  1.8 นํ้าหนัก   

 ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

77 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

79 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาต ิ(0.60.)   ช้ิน   

80 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)   ช้ิน   

81 งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ช้ิน   

82 ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค    น้ําหนัก   

83 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค    น้ําหนัก   

 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน

อาจารยประจําหลักสูตร 

84 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

  ช้ิน   

85 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  5 คน   

86 จํานวนบทความที่ไดรบัการอางอิงตออาจารยประจําหลักสูตร   ชิ้น/คน   

87 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย / บัณฑิตใหมที่มีตอ

คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

4.12 คะแนน  
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