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ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินหลักสูตรในปี 2563 ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะในปี 2564 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ทางหลักสูตรควรสอบถาม เก็บข้อมูลจากบัณฑิตท่ีได้
ท างานว่าทักษะที่เราเสริมให้กับบัณฑิตนั้นเพียงพอ หรือ
ต้องการให้เพิ่มทักษะทางด้านใดอีกหรือไม่ จะได้เป็น
ข้อมูลเพ่ือเตรียมรองรับกับรุ่นน้อง ๆ ต่อไป 

เพ่ิมเติมข้อค าถามในแบบสอบถาม 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
1. ให้เสริมสมรรถนะแต่ละชั้นปีให้เห็นเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น โดยระบุให้ชัดเจนว่าแต่ละชั้นปีต้องการจะเสริม
สมรรถนะด้านใด 
2. เพ่ิมเติมช่องทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่าน
ช่องทางออนไลน์ สื่อโซเชียล และควรเก็บข้อมูลเพื่อน ามา
พัฒนาเพิ่มเติม เพ่ือให้มีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
3. ทางหลักสูตรควรเก็บข้อมูลการให้ค าปรึกษาของ
นักศึกษาเอามาพูดคุย ปรึกษา หารือกันว่าสิ่งที่อาจารย์ให้
ค าปรึกษาไปนั้นดีมากน้อยเพียงใด เพื่อการให้ค าปรึกษา
นั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

1. วิเคราะห์และสรุปเป็นสมรรถนะที่นักศึกษา
ต้องการในแต่ละชั้นปี 
 
2. สอบถามข้อมูลจากนักศึกษาในหลักสูตร ว่า
ทราบข่าวสารจากช่องทางใดบ้าง และจัดการ
ประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 
3. แนะน าให้อาจารย์ปรึกษาพูดคุยกันเกี่ยวกับ
การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นช่วง ๆ 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
มีระบบกลไกส่งเสริมอาจารย์อาจารย์ในการตีพิมพ์ผลงาน

วิชาการให้สอดคล้องกับการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 

หรือสนับสนุนในการเขียนต าราส าหรับอาจารย์ที่จะขอ

ต าแหน่งวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ 

มีการกระตุ้นและให้ค าปรึกษาในการตีพิมพ์
ผลงานวิชาการ ก าหนดขั้นตอนและแนวทางใน
การเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น มีการ
อุดหนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองและการ
ตีพิมพ์ผลงานจากทางสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
น ารายวิชาทางคณิตศาสตร์หรือสถิติมีเชื่อมโยงกับการคิด
ในการท าวิจัยให้มีส่วนร่วมตั้งแต่การเก็บข้อมูลแล้วเอามา
วิเคราะห์ เพ่ือให้มีประโยชน์ต่อท้องถิ่นและเชื่อมโยงกับ
ศิลปวัฒนธรรมให้มากข้ึน 

ทดลองการน ารายวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่  ให้นักศึกษาฝึกเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีน ท าการจัดการข้อมูลเพ่ือ
น าเสนอและใช้ประโยชน์ในอนาคต 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
ทางหลักสูตรควรส ารวจเพิ่มเติมในด้านเตรียมความพร้อม
ในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาเพ่ิมเติม 

ได้รับการอุดหนุนซิมอินเทอร์เน็ตจากบริษัท 

TRUE คอร์ปอเรชั่น และสอบถามความพร้อม
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินหลักสูตรในปี 2563 ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะในปี 2564 
ของนักศึกษาเพ่ือจัดการเรียนการสอนให้

เหมาะสม 
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

รหัสหลักสูตร  25491721109501 
สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มคอ 2 ปัจจุบันปีการศึกษา 2564 หมายเหตุ 
1. ดร.วันชัย  ตาปัญโญ 
 

1. ดร.วันชัย  ตาปัญโญ 
 

1. หลักสูตรปรับปรุง 
2563 ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 
24 ตุลาคม 2562 
2. สมอ.08 การเปลี่ยน 
แปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

2. ดร.อารีรัตน์  อรุณชัย 
 

2. ผศ. ดร.อารีรัตน์  อรุณชัย 
 

3. ผศ.ชม ปานตา 
 

3. ผศ.ชม ปานตา 
 

4. ผศ. ว่าที่ ร.ต.อภิเดช  มงคลปัญญา 
 

4. ผศ. ว่าที่ ร.ต.อภิเดช  มงคลปัญญา 
 

5. ดร.ภัทริณี คงชู 5. ดร.รักชาติ ประเสริฐพงษ์ 
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ข้อมูลปัจจุบันของผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ข้อ 1,2,3) 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา สาขาท่ีส าเร็จ

การศึกษา 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ปีที่
ส าเร็จ 

ความสอดคล้องกับ
สาขาที่เปดิสอน 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

ชื่อเจ้าของผลงาน,ชื่อผลงาน,ปีทีพิ่มพ,์แหล่งเผยแพร่ 
1 นายวันชัย 

ตาปัญโญ 

อาจารย ์ ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2560  ตรง 

 สัมพันธ์ 
 

บุญญฤทธิ์ เงินค า, วันชัย ตาปัญโญ, อารีรัตน์ อรุณชัย และชม ปานตา. 
2562. “ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค STAR 
เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์” . รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ (ครั้งที่ 3 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์): 176-185 

Tapanyo, W., and Arunchai, A. 2019. “Suborbital graphs for 
transformation semigroups”. In the 3rd National and 
International Research Conference 2019: NIRC III 2019 
(3rd conference, 1st February 2019, Buriram Buriram 
Rajabhat University): 1012-1019 

วินัย แขวนโพธิ,์ ปรารถนา ใจผ่อง, และวันชัย ตาปญัโญ. 2561. “ผลแบ่ง
กั้นของกึ่งกรุป ,( )n Z  โดยสมาชิกนิจพลเป็นฐาน”. รายงาน

สืบเนื่องการประชุมวชิาการน าเสนอผลงานวิจัยระดบัชาต ิ
เครือข่ายบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัภาคเหนือ และล าปาง
วิจัย (ครั้งที่ 18 และครั้งที่ 4 ตามล าดับ 20 กรกฎาคม 2561 
ล าปาง มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง): 330-339 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2556 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2553 

2 นางสาวอารีรตัน์ 
อรุณชัย 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปรัชญาดุษฏี
บัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2558  ตรง 
 สัมพันธ์ 

บุญญฤทธิ์ เงินค า, วันชัย ตาปัญโญ, อารีรัตน์ อรุณชัย, และชม ปานตา. 
2562. “ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค STAR 
เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์” . รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ (ครั้งที่ 3 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์): 176-185 

Tapanyo, W., and Arunchai, A. 2019. “Suborbital graphs for 
transformation semigroups”. In the 3rd National and 
International Research Conference 2019: NIRC III 2019 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2552 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ปีที่
ส าเร็จ 

ความสอดคล้องกับ
สาขาที่เปดิสอน 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

ชื่อเจ้าของผลงาน,ชื่อผลงาน,ปีทีพิ่มพ,์แหล่งเผยแพร่ 
(3rd conference, 1st February 2019, Buriram Buriram 
Rajabhat University): 1012-1019 

Arunchai, A., and Tapanyo, W. 2019. “Fixed point theorems for 
weakly contractive mapping in ordered partial b-metric 
spaces”. In the 3rd National and International Research 
Conference 2019: NIRC III 2019 (3rd conference, 1st 
February 2019, Buriram Buriram Rajabhat University): 
1099-1106 

3 นายชม ปานตา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

สถิติประยุกต ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2553  ตรง 

 สัมพันธ์ 

Ngamkham, T., and Panta, C. 2018. “The procedure for 
generating random numbers with crack distribution”. 
Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat 
University Journal, Vol. 10(11): 1-18 (TCI กลุ่ม 1) 

ชม ปานตา, และยุภาวดี ส าราญฤทธิ์. 2560. “การพยากรณ์ปริมาณน้ าฝน
รายเดือนในจังหวัดนครสวรรค์โดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ทางสถิติ”. 
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ปีที่ 9(10): 127-142 (TCI กลุ่ม 1) 

ชม ปานตา, และยุภาวดี ส าราญฤทธิ์ . 2559. “ความเข้าใจปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์”. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 8(8): 35-48 (TCI กลุ่ม 1) 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2550 

4 ว่าท่ี ร.ต.อภิ
เดช  มงคล
ปัญญา 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

การศึกษา
มหาบัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2540  ตรง 
 สัมพันธ์ 
 

อาวีพร ปานทอง, และอภิเดช มงคลปัญญา. 2562. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความไว้วางใจระหวา่งบุคคลในเครือข่ายสังคมออนไลน์ส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัด  นครสวรรค์: วิเคราะห์
กลุ่มพห”ุ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9(10): 101-
114. (TCI กลุ่ม 1) 

ครุศาสตร
บัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ วิทยาลัยครูพระนคร 2528 

5 นายรักชาติ  อาจารย ์ ปรัชญาดุษฎี คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2562  ตรง ปรัชญา เปี้ยจัน, และรักชาติ ประเสริฐพงษ์. (2562). คุณสมบัติบางประการ
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

ปีที่
ส าเร็จ 

ความสอดคล้องกับ
สาขาที่เปดิสอน 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

ชื่อเจ้าของผลงาน,ชื่อผลงาน,ปีทีพิ่มพ,์แหล่งเผยแพร่ 
ประเสริฐพงษ ์ บัณฑิต  สัมพันธ์ ของเซตรัฟวางนัยทั่วไปใหม่ส าหรับการประมาณของเซต . รายงาน

สืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3, 
1 กุมภาพันธ์ 2562. บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. (น. 994-
1003). 

รักชาติ ประเสริฐพงษ์, และศศิโสพิต บวัดา. (2562). ไอดีลภายในรัฟและค
วอซี-ไอดีลรัฟในปริภูมิการประมาณของกึ่งกลุ่มภายใต้
ความสัมพันธพ์รีออเดอร์และคอมแพทิเบิล. รายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2, 8 พฤศจิกายน 2562. 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา. (น. 64-74). 

ธัญวรัตน์ ชัชรัตน,์ ธนพรรณ พิณพัสสา, และรักชาต ิประเสริฐพงษ์. (2562). 
ไบไอดีลรัฟและไบไอดีลเฉพาะรัฟในปริภูมิการประมาณของกึ่งกลุ่ม
ภายใต้ความสัมพันธพ์รีออเดอร์และคอมแพทิเบิล. รายงานสืบ
เนื่องจาก การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2, 8 พฤศจิกายน 2562. 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา. (น. 75-85). 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2554 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2552 

    

 
 
 
 
 
 
 
อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์พิเศษ (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ข้อ 4) 
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ชื่อ - สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

และปีที่ส าเร็จการศึกษา 
สถาบันการศึกษา 

ความสอดคล้องกับ
สาขาท่ีเปิดสอน 

1 นายสมบรูณ์ นิยม 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

วท.ด. (คณิตศาสตร)์ 2554 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต)์ 2544 
ค.บ. (คณิตศาสตร)์ 2539 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 

 ตรง 
 สัมพันธ์ 
 

2 นางสาวรุ่งรัตติกาล ม่วงไหม 

 

อาจารย ์
 

Ph.D. (Applied Statistics) 2556 
วท.ม. (สถิติประยุกต)์ 2546 
วท.บ. (สถิติประยุกต)์ 2542 

University of Reading, England 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 ตรง 
 สัมพันธ์ 

3 นางสาวศศิโสพิต บัวดา 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด. (คณิตศาสตร)์ 2555 
วท.ม. (คณิตศาสตร์) 2549 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 2544 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยันเรศวร 
สถาบันราชภฏันครสวรรค ์

 ตรง 
 สัมพันธ์ 
 

4 นางสาวอาวีพร ปานทอง 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา) 2558 
วท.ม. (สถิติประยุกต)์ 2551 
ค.บ. (คณิตศาสตร)์ 2545 

มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
สถาบันราชภฏัอุตรดิตถ ์

 ตรง 
 สัมพันธ์ 

5 นางสาวยุภาวด ีส าราญฤทธ์ิ 
 

อาจารย ์ วท.ม. (สถิติประยุกต)์ 2552 
วท.บ. (สถิติประยุกต)์ 2549 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

 ตรง 
 สัมพันธ์ 

6 นางสาวพรวิลัย  ชาญกิจกรรณ ์
 

อาจารย ์ วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต)์ 2556 
วท.บ. (คณิตศาสตรป์ระยุกต)์ 2551  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

 ตรง 
 สัมพันธ์ 

7 นางสาวภัทรณิี คงชู อาจารย ์ ปร.ด. (วิจัย วัดผล และสถติิการศกึษา) 2561 
วท.ม. (สถิต)ิ 2551 
ค.บ. (คณิตศาสตร)์ 2547 

มหาวิทยาลยับูรพา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันราชภฏันครสวรรค ์

 ตรง 
 สัมพันธ์ 
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ชื่อ - สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

และปีที่ส าเร็จการศึกษา 
สถาบันการศึกษา 

ความสอดคล้องกับ
สาขาท่ีเปิดสอน 

8 นางสาววรพรรณ  เจริญข า 
 

อาจารย ์ วท.ม. (สถิต)ิ 2556 
วท.บ. (สถิติประยุกต)์ 2551 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 ตรง 
 สัมพันธ์ 

9 นางสาวปิยาภรณ์  แท่นทอง 
 

อาจารย ์ วท.ม. (คณิตศาสตร)์ 2559 
วท.บ. (คณิตศาสตร)์ 2552  

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

 ตรง 
 สัมพันธ์ 

10 นายบุญญฤทธิ ์เงินค า 

 

อาจารย ์ วท.ม. (คณิตศาสตร)์ 2560 
วท.บ. (คณิตศาสตร)์ 2557 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

 ตรง 
 สัมพันธ์ 

11 นายนเรศ สวัสดิร์ักษา 
 

อาจารย ์ ปร.ด. (คณิตศาสตร)์ 2562 
วท.ม. (คณิตศาสตร)์ 2558 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 2556  

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

 ตรง 
 สัมพันธ์ 
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องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 
คน และไม่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่นพร้อม
ทั้งประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
2564 อย่างครบถ้วนทุกคน ตามที่ก าหนดไว้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 

1.1 มคอ.2 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 
1.2 สมอ.08 การเปลี่ยน 
แปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2563 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
1. คุณวุฒิระดับปริญญาโท และด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 คน 
ได้แก่ 

- ผศ. ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย 
- ผศ. ว่าที่ ร.ต.อภิเดช  มงคลปัญญา 
- ผศ.ชม ปานตา 

2. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน 3 คน ได้แก่  
- ผศ. ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย 
- อาจารย์ ดร.วันชัย ตาปัญโญ 
- อาจารย์ ดร.รักชาติ ประเสริฐพงษ์ 

ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนครบทั้ง 5 คน 
และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง 

2.1 มคอ. 2 หลักสูตรวิทยา
ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 
2.2 สมอ.08 การเปลี่ยน 
แปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

เช่นเดียวกันกับคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

3.1 มคอ. 2 หลักสูตรวิทยา
ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 
3.2 สมอ.08 การเปลี่ยน 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
แ ป ล ง อ า จ า ร ย์ อ า จ า ร ย์
ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ต รและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทจ านวน 
16 คน ดังนี้ 

ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

อาจารย์ 

ปริญญาเอก 4 5 
ปริญญาโท 2 5 

และทุกท่านมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ที่เปิดสอน 

4.1 ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา  
4.2 ผลงานทางวิชาการ 

10. ก า ร ป รั บ ป รุ ง
หลั กสู ตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

หลักสูตรมีการปรับปรุงทุก ๆ 5 ปี ซึ่งหลักสูตรในปี
การศึกษา 2563 หลักสูตรได้รับการปรับปรุง เป็น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 และประกาศใช้ในปี
การศึกษา 2563 เป็นปีแรก และจะครบรอบการ
ปรับปรุงอีกครั้งในปีการศึกษา 2568 ทั้งนี้หลักสูตร
ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้ง
ที่ 11/2562 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 และอนุมัติ
โดย สป.อว. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 
 

5.1  มคอ. 2 หลักสูตรวิทยา
ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า
คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 
5.2 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ครั้งที่ 11/2562 
5.3 ระบบ CHECO 
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

- การรับและการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: 
เป้าหมาย : 
 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 
5 คน ซึ่งมีจ านวนครบตรงตามความ
ต้องการของหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 
คนมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์กรอบ
มาตรฐานก าหนด 

 

      การด าเนินในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากปีการศึกษา 2563 นอกจากนี้ทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติได้วางแผนปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. คณิตศาสตร์ แบ่งออกเป็นแขนงวิชา    
มีการประชุมเพ่ือสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์การแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 และกฎกระทรวงมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 ที่ก าหนดไว้ 
กระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
1. การพิจารณาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แบ่งได้ดังนี้ 

1.1. ในกรณีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีครบและมีคุณสมบัติตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิ ไม่ต้องรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 

1.2. ในกรณีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขาดหรือมีอาจารย์คนใดไม่มี
คุณสมบัติเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ก าหนด และมีอาจารย์ใน
สาขาวิชามีคุณสมบัติตามต้องการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรชุด
เดิมประชุมเพ่ือสรรหาอาจารย์ในสาขาวิชาที่มีคุณสมบัติตามต้องการ 
โดยด าเนินการดังนี้ 
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรชุดเดิมประชุมเพ่ือสรรหาอาจารย์ใน

สาขาวิชาที่มีคุณสมบัติตามต้องการ 
- ประธานหลักสูตรจัดท า สมอ. 08 เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
1.3. ในกรณีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขาดหรือมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

1. คู่มือการประกันคณุภาพ
ภายในระดับหลักสูตรและ
คณะ 
2. รายงานการประชุม
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

หลักสูตรคนใดไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิก าหนด 
และอาจารย์ในสาขาวิชาไม่มีคุณสมบัติตามต้องการ ด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป 

          - ประธานหลักสูตรท าบันทึกเสนอขออัตราก าลังเพ่ิมต่ออธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครที่สอดคล้อง
กับความต้องการของหลักสูตร และเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

      - มหาวิทยาลัยอนุมัติกรอบอัตราก าลังตามที่ขอ 
      - มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครอาจารย์ และท าการคัดเลือกตาม 

ขั้นตอนที่ระบุไว้ในหมวดที่ 3 ของข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2557 

      - มหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือกและรับรายงานตัวอาจารย์ใหม่  
     - ประธานหลักสูตรจัดท า สมอ. 08 เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 

            ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
2. ประธานหลักสูตรทั้งจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และจัดหาพี่เลี้ยงเพื่อแนะน า 
การท างาน ตลอดจนให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และภาระหน้าที่การ
ปฏิบัติงาน รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์  
3. ประธานหลักสูตรมอบหมายภาระงานแก่อาจารย์ใหม่ โดยครอบคลุม 
ภาระงานทุกด้านตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน  
การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านอ่ืนๆ พร้อม
ทั้งแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือท าหน้าที่ดูแลและให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่ 
4. การประเมินขั้นตอนการรับมาปรับปรุง/พัฒนาขั้นตอนการรับอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน ปีการศึกษาต่อไป 
 

ผลการด าเนินงาน 
      ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคงเดิมจากปีการศึกษา 
2563 โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แต่ละท่านมีหน้าที่ดังนี้ 

1. อาจารย์ ดร.วันชัย ตาปัญโญ (ประธานหลักสูตร) และผ.ศ.ว่าที ่ร.ต.อภิ
เดช มงคลปัญญา ให้ด าเนินงานในส่วนของงานบริหารและประกัน
คุณภาพหลักสูตร  
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ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

2. ผศ.ชม ปานตา ด าเนินงานในส่วนของงานวิชาการ  
3. ผศ. ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย (เลขาหลักสูตร) และอาจารย์ ดร.รักชาติ 

ประเสริฐพงษ์ ด าเนินงานในส่วนของกิจการนักศึกษา 
 
การประเมินกระบวนการ 
         การด าเนินงานในปีการศึกษา 2564 ผ่านไปได้ด้วยดี อาจารย์มีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ จึงยังคงใช้ระบบและกลไกดังกล่าวในการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรต่อไป 
 
การปรับปรุงกระบวนการตามผลการประเมินกระบวนการ 

มีการตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้งเพ่ือให้แน่ใจว่าอาจารย์ยังมีคุณสมบัติเพียงพอในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- การบริหารอาจารย์: 
เป้าหมาย : 

 
 
 
 
 
 
 

จ า
กการด าเนินการในปีการศึกษา 2563 พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตรในแต่ละด้าน คือ ด้านการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์  ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร  และด้านกระบวนการ
เรียนการสอน และในที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเห็นควรว่าให้ยึดการ
บริหารงานหลักสูตรตามเดิมเหมือนปีการศึกษา 2564 แยกตามลักษณะงานและ
มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละท่านเป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่
ละงาน 
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดระบบและกลไกการบริหารอาจารย์  
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมวางแผนการด าเนินงานตาม 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน 5 คน มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน 5 คนมีความพึงพอใจต่อ
การบริหารหลักสูตรของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

บทบาทของอาจารย์  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมชี้แจงบทบาทและภาระหน้าที่ 
ของอาจารย์ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในด้านต่าง  ๆ 
ได้แก่ด้านการสอน ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ด้านบริการวิชาการ  และ
ด้านการวิจัย และงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและมีหลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังนี้ 
          2.1  บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  และมี
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ค่าคาดหวัง 
          2.2  คณาจารย์ จะต้องมีภาระงานข้ันต่ า 35 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค
การศึกษาปกต ิ
          2.3  คณาจารย์ จะต้องปฏิบัติ ภาระงานหรือ งานสอน ไม่น้อยกว่า 12 
คาบ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ 
          2.4  คณาจารย์ จะต้องมีงานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง ภายในระยะเวลา 
3  ปี 
          2.5  คณาจารย์ ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ นอกเหนือจาก
ภาระงานสอนและจะต้องมีภาระงานที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ  ดังนี้ 
             1) งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์  ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ปีละ
หนึ่งรายการ หรือ 
             2)  ต ารา หรือ หนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด ปีละหนึ่งรายการ  หรือ 
            3)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เทียบได้กับงานวิจัยตาม (ก) ปี 
ละหนึ่งรายการ หรือ 
             4)  บทความทางวิชาการ ปี ละสองรายการ หรือ 
             5)   ผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ ที่ เทียบเท่า ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
          2.6  คณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  นอกเหนือจากภาระ
งานสอนแล้วจะต้องมีภาระงานที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ  ดังนี้ 
             1) งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. ก าหนดปีละสอง
รายการ หรือ 
             2) ต ารา หรือ หนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ที่ ก .พ.อ. 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

ก าหนดปีละสองรายการ หรือ 
             3)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เทียบได้ กับงานวิจัยตาม (ก) 
ปีละสองรายการ หรือ 
            4)  ผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
         2.7 คณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  นอกเหนือจากภาระงาน
สอน  แล้วจะต้องมีภาระงานที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ  ดังนี้ 
             1) งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด ปีละหนึ่งรายการ หรือ 
             2)  ต ารา หรือ หนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด ปีละสองรายการ หรือ 
             3)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เทียบได้กับงานวิจัยตาม (ก) ปี
ละหนึ่งรายการ 
             4)   ผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ เทียบเท่า ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
         2.8  งานประกันคุณภาพการศึกษา  งานการรับตรวจการประเมิน
หน่วยงานและมหาวิทยาลัยทุกเรื่องถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันที่ต้อง
สนับสนุนข้อมูลและเข้าประชุม 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับ ติดตาม และทบทวนการบริหาร 
อาจารย์  โดยมีการประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ และอาจารย์ทุก
คนต้องท าแบบรายงานการประเมินตนเองปีละ 2 ครั้งเพ่ือประเมินความดี
ความชอบและเลื่อนข้ันเงินเดือน 

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการบริหารอาจารย์และประชุมสรุปผล เพ่ือน าไป
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารอาจารย์ในปีการศึกษาถัดไป 
 
ผลการด าเนินงาน 
       ในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนข้างต้น โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการประชุม ก่อนเปิดภาค
การศึกษาที่ 1/2564 เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี นอกจากนี้ยังได้
ก าหนดและมอบหมายบทบาทหน้าที่ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
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ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

อาจารย์ผู้สอนไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งชี้แจง บทบาทและภาระหน้าที่ของ
อาจารย์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ด้าน
การสอน ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ด้านบริการวิชาการ  และด้านการ
วิจัย  และได้ก าหนดกรอบระยะเวลาของงานที่อาจารย์ทุกคนต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จ เพ่ือจัดส่งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา โดยแนวทางการ
ด าเนินงานตามปีการศึกษา 2564 ที่มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แต่ละท่านเป็นผู้รับผิดชอบหลักซ่ึงแยกตามลักษณะงาน ดังนี้    

1. งานบริหาร 
2. งานประกันคุณภาพหลักสูตร 
3. งานวิชาการ 
4. งานกิจการนักศึกษา 
ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีมติที่ประชุม ดังนี้ 

      1. งานบริหาร ผู้รับผิดชอบคือ อ. ดร.วันชัย ตาปัญโญ  และ 
 ผศ. ว่าที่ ร.ต.อภิเดช มงคลปัญญา 

หน้าที่ บริหารงานในหลักสูตร โดย อ. ดร.วันชัย ตาปัญโญ และมี  
ผศ. ว่าที่ ร.ต.อภิเดช มงคลปัญญา เป็นที่ปรึกษา 

2. งานประกันคุณภาพหลักสูตร ผู้รับผิดชอบคือ อ. ดร.วันชัย ตาปัญโญ 
 หน้าที่ ดูแลงานด้านประกันคุณภาพหลักสูตรและงานที่เกี่ยวข้องกับงาน  

ด้านประกันคุณภาพหลักสูตรในภาพรวม เช่น การจัดท า มคอ. 7 
      3. งานวิชาการ ผู้รับผิดชอบคือ ผศ.ชม ปานตา 

หน้าที่ ดูแลด้านวิชาการของหลักสูตร เช่น การขอต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดหาทุนวิจัย 
เป็นต้น 
      4. งานนักศึกษา ผู้รับผิดชอบคือ ผศ. ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย และ 
อ. ดร.รักชาติ ประเสริฐพงษ ์

หน้าที่ ดูแลงานทางด้านกิจกรรมทุกอย่างของนักศึกษา ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลให้ค าแนะน าทั้งด้านวิชาการและอ่ืน ๆ 

ซึ่งผลการบริหารงานโดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
หน้าที่ในแต่ละส่วน ท าให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปได้ด้วยดี มีการ
ก ากับติดตามงาน ท าให้อยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด เช่น  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกคนที่ไม่มีต าแหน่ง
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ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

บริหารมีภาระงานสอนไม่ต่ ากว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ ส าหรับผู้ที่มีต าแหน่ง
บริหารให้มีภาระงานสอนไม่ต่ ากว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยอาจารย์ทุกคนส่ง 
มคอ.3 ของทุกรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบก่อนเปิดภาคเรียน 15 วัน และ
ก าหนดให้ส่ง มคอ.5 ของรายวิชาดังกล่าวภายใน 30 วันหลังจบสิ้นภาค
การศึกษา (ตามปฏิทินกิจกรรมวิชาการของมหาวิทยาลัย) 
         อาจารย์ทุกคนจัดท าแบบรายงานการประเมินตนเองจ านวน 2 ครั้ง 
ตลอดปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 
พ.ศ.2564 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 
2565) และจัดส่งประธานหลักสูตรและหัวหน้าสาขาต่อไป เพ่ือพิจารณา
ประเมินผลการด าเนินงานของอาจารย์  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการ
ประชุมเพ่ือติดตามบทบาท หน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติงาน (แบบรายงาน
ประเมินตนเอง) ของอาจารย์ 2 ครั้ง  โดยครั้งที่ 1 เป็นการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 และครั้งที่ 2 
เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 
มีนาคม พ.ศ. 2565  ผลจากการประชุมครั้งที่ 1 พบว่าอาจารย์ทุกคนปฏิบัติ
หน้าที่ได้เป็นอย่างดี  ครบตามภาระงานที่ก าหนดและเป็นไปตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ และ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการตามแผนที่วางไว้ เพ่ือเป็น
แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองน าไปสู่การเข้าถึงต าแหน่งทางวิชาการ และมีความ
มั่นคงในการท างาน โดยในปีการศึกษา 2564 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ได้รับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ิม 1 ท่าน ได้แก่ ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีก 2 ท่าน ก าลังเตรียมการเพ่ือขอต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น ได้แก่ ดร.วันชัย ตาปัญโญ และ ดร.รักชาติ ประเสริฐพงษ์ 
 
การประเมินกระบวนการ 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ประชุมเพ่ือสรุปกระบวนการ 
การบริหารอาจารย์ ตลอดจนส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีต่อการบริหารอาจารย์ ปีการศึกษา 2564  ทั้งที่เป็นการซักถาม
พูดคุยและการท าแบบสอบถาม โดยจากการพูดคุยกันระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 สรุปผลว่ากระบวนการบริหาร
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ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

อาจารย์ดังกล่าวสามารถบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้คงอยู่ครบทั้ง 5 
คน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารอาจารย์ 
ดังนั้นสามารถน าระบบและกลไกดังกล่าวไปใช้พัฒนาและปรับปรุงในการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ ในปีการศึกษา 2565 โดยปรับปรุงระบบและกลไกให้มีความ
ทันสมัย ตรงตามเกณฑ์ภาระงานที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ เช่น หากมี
การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้สอน 
ทางหลักสูตรจะแจ้งให้อาจารย์ในสาขาทราบเพ่ือพัฒนาตนเองให้ผ่านเกณฑ์ขั้น
ต่ า หรือเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ และจะเห็นว่า
กระบวนการดังกล่าวส่งผลให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น 
 

การปรับปรุงกระบวนการตามผลการประเมินกระบวนการ 
     หลักสูตรได้น าผลการประเมินมาก าหนดระบบการบริหารอาจารย์ ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมวางแผนการด าเนินงานตาม 
บทบาทของอาจารย์  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมชี้แจงบทบาทและภาระหน้าที่ 
ของอาจารย์ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในด้านต่าง  ๆ 
ได้แก่ด้านการสอน ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ด้านบริการวิชาการ  และ
ด้านการวิจัย และงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและมีหลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังนี้ 
          2.1  บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  และมี
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ค่าคาดหวัง 
          2.2  คณาจารย์ จะต้องมีภาระงานข้ันต่ า 35 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค
การศึกษาปกต ิ
          2.3  คณาจารย์ จะต้องปฏิบัติ ภาระงานหรือ งานสอน ไม่น้อยกว่า 12 
คาบ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ 
          2.4  คณาจารย์ จะต้องมีงานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง ภายในระยะเวลา 
3  ปี 
          2.5  คณาจารย์ ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
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ประกอบ 

ศาสตราจารย์ จะมีภาระงานที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ 
ก.พ.อ. เรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการ และเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
         2.6  งานประกันคุณภาพการศึกษา  งานการรับตรวจการประเมิน
หน่วยงานและมหาวิทยาลัยทุกเรื่องถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันที่ต้อง
สนับสนุนข้อมูลและเข้าประชุม 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับ ติดตาม และทบทวนการบริหาร 
อาจารย์  โดยมีการประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ และอาจารย์
ทุกคนต้องท าแบบรายงานการประเมินตนเองปีละ 2 ครั้งเพ่ือประเมินความดี
ความชอบและเลื่อนข้ันเงินเดือน 

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการบริหารอาจารย์และประชุมสรุปผล เพ่ือน าไป
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารอาจารย์ในปีการศึกษาถัดไป 

 
 
 
 
 

- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์: 
เป้าหมาย : 

ผลเชิงปริมาณ ผลเชิงคุณภาพ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อย
ละ 80 ได้รับการพัฒนาตนเอง
อย่างน้อย 1 ด้าน ดังนี้ 
- การท างานวิจัย 
- การท าต ารา/หนังสือ 
- การเข้าอบรม/สัมมนา /

ศึกษาดูงาน 
- การท าต าแหน่งทางวิชาการ 
- การศึกษาต่อ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการทั้ง
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอ
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตาม
เกณฑ์ ก.พ.อ. 

 
        ส าหรับปีการศึกษา 2564 ได้จัดให้มีการพัฒนา การสนับสนุน และ
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ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องจากปีการศึกษาก่อน ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท า
ผลงานทางวิชาการให้สูงขึ้น 
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เรื่อง
การด าเนินการตามข้ันตอนการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ได้
ตกลงกัน และน าข้ันตอนดังกล่าวมาปรับปรุงใช้ในปีการศึกษา 2564 
     การส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้ก าหนดมีขั้นตอนดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพ่ือส ารวจความต้องการ

ในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านวิชาการความรู้  การจัดท าผลงานเพ่ือขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพและด้านทักษะการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย รวมทั้งมีการกระตุ้นให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ โดยได้ร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผลงานทางวิชาการ  โดยมีการจัดอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย ในการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพ่ือส่งผลต่อ
คุณภาพของบัณฑิต โดยให้งบประมาณสนับสนุนการเข้าร่วมการฝึกอบรมแก่
อาจารย์ คนละ 3,500 บาท/ปีการศึกษา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
สนับสนุนงบประมาณการเข้าร่วมการฝึกอบรมแก่อาจารย์ คนละ 1,500 
บาท/ปีการศึกษา รวมได้งบประมาณสนับสนุนการเข้าร่วมการฝึกอบรมแก่
อาจารย์ คนละ 5,000 บาท/ปีการศึกษา 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามและทบทวนผลการส่งเสริมการพัฒนา
อาจารย์ 

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลที่ได้จากการติดตามและผลจากการ
ส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์มาประชุมสรุปผล และหาแนวทางในการปรับปรุง เพ่ือน าไปใช้
ในปีการศึกษาถัดไป 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2564 ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย ได้รับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ส่งผลให้จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เป็นร้อยละ 60 และอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกยังมีจ านวนเป็นร้อย
ละ 60 เท่าเดิมจากปีการศึกษา 2563   
      นอกจากนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังได้เข้าร่วมการอบรมต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาตนเอง ดังต่อไปนี้ 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท าหลักสูตร Sandbox” (ออนไลน์) ใน
วันที่ 11 เมษายน 2564 โดยทีมวิทยากรคณะท างานเพ่ือส่งเสริมการจัด
การศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการศึกษา จาก สป.อว. ซึ่งมีอาจารย์เข้าร่วม 
ได้แก่ 

 ดร.วันชัย  ตาปัญโญ 
 ผศ.ชม ปานตา 
 ดร.รักชาติ ประเสริฐพงษ์ 

2. โครงการสัมมนาวิชาการและน าเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9
วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์มีอาจารย์เข้าร่วม ได้แก่ 

 ดร.วันชัย  ตาปัญโญ 
 ผศ. ดร.อารีรัตน์  อรุณชัย 
 ผศ.ชม ปานตา 
 ดร.รักชาติ ประเสริฐพงษ์ 

3. การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ระหว่างวันที่ 2-4 
พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมี
อาจารย์เข้าร่วม ได้แก่ 

 ผศ. ว่าที่ ร.ต.อภิเดช  มงคลปญัญา 
 
การประเมินกระบวนการ 
       ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะมีการประชุม ทบทวนระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดยการประชุมร่วมกัน  เห็นว่าด้านกระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ พบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพึงพอใจ และท า
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ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

ให้มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 ด้าน โดย
การเข้าร่วมการอบรมหรือการสัมมนาวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาทั้งตนเองและนักศึกษา
ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จากกระบวนการที่ส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย ได้รับต าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในปีการศึกษา 2564 
คณะกรรมการจึงเห็นควรว่าให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ต่อไป โดยก าหนดกรอบระยะเวลาและเป้าหมายที่
สูงขึ้น อาทิเช่น ในปีการศึกษานี้ท าต ารา และในปีการศึกษาต่อไปท าผลงานวิจัย  
และมีการก ากับติดตามให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1/2565 
ควรมีความก้าวหน้ากี่เปอร์เซ็นต์ของชิ้นงาน เป็นต้น และจากสถาณการณ์ 
COVID-19 ที่ก าหลังฟ้ืนตัว คาดว่าผลการด าเนินงานดังกล่าวจะส่งผลในปี
การศึกษาถัดไปเช่นเดียวกับในปีการศึกษา 2564 นี้ 
 
การปรับปรุงกระบวนการตามผลการประเมินกระบวนการ 

จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในปี
การศึกษา 2565 สามารถท าได้ในรูปแบบออนไซต์ หรืออาจเป็นในรูปแบบ
ออนไลน์ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรืออาจเป็นแบบผสม ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามสถาณการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และจัดให้มีการ
ติดตามการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามแผนพัฒนาอาจารย์ที่วางไว้ 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน มีวุฒิการศึกษาระดับ 
ปริญญาเอกจ านวน 3 คน ได้แก่  

1. ผศ. ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย 

1. เอกสารตารางแสดง 
คุณภาพอาจารย์ ที่มีชื่อ-
สกุล วุฒิการศึกษา 
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ประกอบ 

2. อาจารย์ ดร.วันชัย ตาปัญโญ 
3. อาจารย์ ดร.รักชาติ ประเสริฐพงษ์ 

คิดเป็นร้อยละ 60 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ 

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 คนได้แก่  
1. ผศ. ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย 
2. ผศ.ชม ปานตา 
3. ผศ. ว่าที่ ร.ต. อภิเดช  มงคลปัญญา   

คิดเป็นร้อยละ 60 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 2 ท่าน ได้มีการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการในปี พ.ศ. 2564 (นับผลงานตามปีปฏิทิน) ทั้งสิ้นจ านวน 4 ผลงาน 
คิดเป็นร้อยละ 80 คือ 
No Article W 
1 W. Tapanyo, K. Chaichana. The action of K(N) and its 

suborbital graphs. Journal of Discrete Mathematical 
Sciences and Cryptography 24 (6), 2021, 1775-1783 

1.0 

2 Seangwattana, T.; Sombut, K.; Arunchai, A.; 
Sitthithakerngkiet, K. A Modified Tseng’s Method for 
Solving the Modified Variational Inclusion Problems 
and Its Applications. Symmetry 13, 2021, 2250 

1.0 

3 Arunchai, A., Muangchai, M., & Thala, K. (2021). The 
Common Fixed Point Theorems for Asymptotic 
Regularity on b-Metric Spaces. Progress in Applied 
Science and Technology, 11(2), 10–15. 

1.0 

4 Ngeonkam, B., & Arunchai, A. (2021). Fixed Point 
Theorems in Partial b-Metric-Like Spaces. Journal of 
Nonlinear Analysis and Optimization: Theory & 
Applications, 12(2), 95-101. 

1.0 

      

ต าแหน่งทางวิชาการ  
2. บทความวิจัยฉบับ 
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
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ผลการด าเนินงาน 
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
ปีการศึกษา 2564 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 และปฏิบัติงานเต็ม
เวลาตลอดทั้งปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้สรุปอัตราก าลังของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีอัตราคงอยู่ และอัตราเกษียณ/ลาออก เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเกิดประสิทธิภาพดังนี้ 
 

 

     
 

ปีการศึกษา  2561 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละการคงอยู่ 

1. ผศ. ดร. ศศิโสพิต  บัวดา 1. ดร.วันชัย  ตาปัญโญ ร้อยละ 100 
2.ผศ. ดร. สมบูรณ์  นิยม 2. ดร.อารีรัตน์  อรุณชัย 

3. ผศ. ว่าที่ ร.ต. อภิเดช มงคลปญัญา 3. ผศ.ชม ปานตา 
4. อาจารย์ ดร. อารีรัตน์ อรุณชัย 4. ผศ. ว่าที่ ร.ต.อภิเดช  มงคลปัญญา 

5. อาจารย์ ดร. วันชัย ตาปัญโญ 5. ดร.ภัทริณี คงชู 

ปีการศึกษา  2562 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละการคงอยู่ 

1. ดร.วันชัย  ตาปัญโญ 1. ดร.วันชัย  ตาปัญโญ ร้อยละ 100 

2. ดร.อารีรัตน์  อรุณชัย 2. ดร.อารีรัตน์  อรุณชัย 
3. ผศ.ชม ปานตา 3. ผศ.ชม ปานตา 

4. ผศ. ว่าที่ ร.ต.อภิเดช  มงคลปัญญา 4. ผศ. ว่าที่ ร.ต.อภิเดช  มงคลปัญญา 
5. ดร.ภัทริณี คงชู 5. ดร.รักชาติ ประเสริฐพงษ์ 

ปีการศึกษา  2563 ปีการศึกษา 2564 ร้อยละการคงอยู่ 

1. ดร.วันชัย  ตาปัญโญ 1. ดร.วันชัย  ตาปัญโญ ร้อยละ 100 
2. ดร.อารีรัตน์  อรุณชัย 2. ผศ. ดร.อารีรัตน์  อรุณชัย 

3. ผศ.ชม ปานตา 3. ผศ.ชม ปานตา 
4. ผศ. ว่าที่ ร.ต.อภิเดช  มงคลปัญญา 4. ผศ. ว่าที่ ร.ต.อภิเดช  มงคลปัญญา 

5. ดร.รักชาติ ประเสริฐพงษ์ 5. ดร.รักชาติ ประเสริฐพงษ์ 
 

- ความพึงพอใจของอาจารย์ 
ความพึงพอใจของอาจารย์ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)  

ด้านการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
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ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 

การรับและแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.58 
(มากที่สุด) 

4.60 
(มากที่สุด) 

4.67 
(มากที่สุด) 

4.73 
(มากที่สุด) 

การบริหารอาจารย์ 4.42 
(มากที่สุด) 

4.80 
(มากที่สุด) 

4.27 
(มากที่สุด) 

4.44 
(มากที่สุด) 

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 4.85 
(มากที่สุด) 

4.90 
(มากที่สุด) 

4.44 
(มากที่สุด) 

4.50 
(มากที่สุด) 

การส่งเสริมอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ
เพ่ิมข้ึน 

4.52 
(มากที่สุด) 

4.60 
(มากที่สุด) 

4.47 
(มากที่สุด) 

4.53 
(มากที่สุด) 

การส่งเสริมให้อาจารย์มีต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน 

4.80 
(มากที่สุด) 

4.80 
(มากที่สุด) 

4.41 
(มากที่สุด) 

4.70 
(มากที่สุด) 

การส่งเสริมอาจารย์ในการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ 

4.40 
(มากที่สุด) 

4.50 
(มากที่สุด) 

4.08 
(มาก) 

4.30 
(มากที่สุด) 

เฉลี่ยรวม 
 

4.60 
(มากที่สุด) 

4.70 
(มากที่สุด) 

4.43 
(มากที่สุด) 

4.47 
(มากที่สุด) 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
ข้อมูลนักศึกษาที่รับเข้า/จ านวนนักศึกษาคงอยู่  

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

จ านวน
รับเข้า 

 จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) 
2560 2561 2562 2563 2564 

2560 33 33 29 28 28 2 
2561 18 - 18 16 14 14 
2562 18 - - 18 13 13 
2563 9 - - - 9 7 
2564 16 - - - - 16 

จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีท่ีรายงาน (เฉพาะหลักสูตรที่รายงาน)       14 คน 
1 จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลักสูตร          0 คน 
2 จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร           14 คน 
3 จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลาของหลักสูตร          0 คน 
4 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแขนงวิชาต่าง ๆ (ถ้ามี ระบุ)                  0 คน 

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
- การรับนักศึกษา 
เป้าหมายเชิงปริมาณ :  จ านวน 30 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  

1. นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

แผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

2. นักเรียนคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ 

- ทัศนคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

- ความละเอียดรอบคอบในการคิด 

- มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนคณิตศาสตร์ 

- ความรู้พื้นฐานเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่นักเรียนถนัด 

               จากการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับการรับเข้า
นักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ได้น าข้อเสนอแนวทางปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา
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ผลการด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
เพ่ือปรับใช้ในปีการศึกษา 2564 แสดงตามแผนภาพต่อไปนี้  

 

แผนภาพแสดงกระบวนการรับนักศึกษาหลักสูตรก าหนดขั้นตอนการรับ
นักศึกษา

 
หลักสูตรได้ใช้กระบวนการรับนักศึกษา ตามแผนภาพข้างต้น 

  
ผลการด าเนินงาน 

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้ารับการศึกษา  

รายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบยีนนักศึกษาการศึกษา และมีการมอบทุนสนับสนุนการศึกษา  

ประชุมสรุปและปรับปรุงผลการประเมินกระบวนการในการรับนักศกึษา 

 

คณะกรรมการประชุมก าหนดเป้าหมายและแผนการรับนักศึกษา 

ก าหนดคุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนดของหลักสูตร 

 

ประกาศรับสมคัรผ่านกระบวนการรับสมัครของหน่วยงาน

ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 

 

จัดท าคู่มือการรับนักศึกษา แผ่นพับและเอกสารประชาสมัพันธ์ที่เกี่ยวข้อง 

 

ประชาสมัพันธ์รับนักศึกษา ผ่านช่องทางเพจสาขาวิชา ช่องทางออนไลน์อ่ืน ๆ 

 

รับสมคัรตามกรอบการเปิดรับนักศึกษา 

สอบอสัมภาษณโ์ดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยหลักสูตร 
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ผลการด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
ในปีการศึกษา 2564 พบว่านักศึกษาที่เข้ามาเรียนมีจ านวนเพ่ิมจากปีการศึกษา 

2563 สองเท่า โดยนักศึกษาได้รายงานตัวในแต่ละรอบดังนี้ 
- รอบท่ี  1 จ านวน 2 คน 

- รอบท่ี  2 จ านวน 2 คน 

- รอบท่ี  3 จ านวน 5 คน 

- รอบท่ี  4 จ านวน 7 คน 

รวมเป็นทั้งหมด 16 คน 
 เนื่องจากจากการแก้ปัญหาดังต่อไปนี้  

- ในช่วงปีที่ผ่านมาได้เกิดโรคระบาด โควิด 19  จึงส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์ของ

หลักสูตร การให้ข้อมูลโดยตรงต่อผู้ที่สนใจศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ 

อุทัยธานี และชัยนาท ท าได้ยากมากขึ้น ทางหลักสูตรจึงเพ่ิมช่องทางการประชม

สัมพันธ์โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่

สนใจศึกษาสอบถามข้อมูลผ่านในช่องทางนี้ได้ 

- ปัญหาด้านการเงินของผู้ปกครอง เนื่องจากนักศึกษาผ่านคุณสมบัติ และผ่านการ

สอบสัมภาษณ์ ได้รับสิทธิ์เป็นนักศึกษาแต่ไม่สามารถมารายงานตัวเป็นนักศึกษา

ได้ ทางคณะกรรมการหลักสูตรจึงได้ประชุมหาแนวทางแก้ปัญหา จึงได้มีมติในการ

แก้ปัญหาโดยการติดต่อกลับไปยังนักศึกษา เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาต่อ

ผู้ปกครองของนักศึกษา   เช่น นักศึกษาสามารถขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนของ

นักศึกษาแรกเข้าได้ เป็นต้น และทางหลักสูตรมีการมอบทุนสนับสนุนการศึกษา

ให้กับนักศึกษาทุกคนจ านวนทุนละ 1,000 บาท เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 

 
การประเมินกระบวนการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประเมินกระบวนการรับนักศึกษา  พบว่า
กระบวนการดังกล่าวส่งผลให้จ านวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ซึ่ง
อาจแก้ปัญหาได้บางส่วน เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวถูกน ามาใช้ในปีการศึกษา 2565 
พบว่าจ านวนนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาแต่ละรอบยังไม่ได้จ านวนที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยายามหาสาเหตุที่แน่ชัดและแก้ไขต่อไป 

 
การปรับปรุงกระบวนการตามผลการประเมินกระบวนการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เสนอแนวทางปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา ดังนี้ 
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ผลการด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
- เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ในสื่อโซเซียลมีเดียผ่าน หน้าแฟนเพจเฟสบุ๊คของ

สาขาวิชาฯ คณะ และมหาวิทยาลัย  

- ประชาสัมพันธ์โดยการน าเสนอการมีทุนการศึกษาเมื่อเข้ามาศึกษา  มีโครงการ

ส่งเสริมหารายได้ระหว่างเรียน เพ่ือแก้ปัญหาด้านการขาดแคลนทุนทรัพย์ของนักศึกษา 

รวมทั้งเมื่อมีการออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรควรมีการแจ้ง 

- ทบทวนคุณสมบัติของผู้สมัครและท าการปรับปรุง สมอ. 08 เปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติของผู้สมัครจากแผนการเรียน คณิตศาสตร์ -ศิลปะศาสตร์ ที่ เรียนวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

- ปรับปรุงกระบวนการสัมภาษณ์ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเพ่ิมข้อมูลที่เป็นประโยชน์

บอกกล่าวแก่ผู้สมัครเพื่อช่วยแก้ปัญหาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตร 

- ประชาสัมพันธ์โดยการน าเสนอการมีทุนสนับสนุนการศึกษาเมื่อเข้ามาศึกษาใน

วันรายงานตัว จ านวนทุนละ 1,000 บาท  

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
เป้าหมายเชิงปริมาณ :  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการทดสอบ pre-test อยู่ในระดับต่ า 

กว่าร้อยละ 80 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการปรับความรู้พื้นฐานก่อน 

เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564  มีผลการสอบหลังเข้าร่วม
โครงการสูงขึ้น 

โดยทางคณะกรรมการหลักสูตรได้มีระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาแสดงดังแผนภาพต่อไปนี้  

 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

 
หลักสูตรได้ใช้ระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ตาม 

แผนภาพข้างต้น 
 
ผลการด าเนินงาน 
       จากการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 
พบว่าความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ก่อนเข้ารับการอบรมของนักศึกษาอยู่ในระดับ
คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 80 ดังนั้นคณะกรรมการหลักสูตรจึงให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือปรับความรู้พ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์ และท าการทบทวนเนื้อหาที่ใช้ในการปรับความรู้พ้ืนฐานให้สอดคล้อง

นักศึกษาเข้าสู่ระบบ  

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 

ประชุมวางแผนและจดัสรรงบประมาณ 

  

จัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา รูปแบบออนไลน ์

นักศึกษาทดสอบความรู้พื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์  

แจ้งผลการทดสอบความรู้แก่นักศกึษา  

คณะกรรมประจ าหลักสูตรน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อก าหนด

แนวทางในการจัดโครงการอบรม 

- นักศึกษาทดสอบความรู้หลังเข้ารว่มโครงการ 

- ประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ  

คณะกรรมการประชุมและสรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
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ผลการด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
กับเนื้อหาที่จะเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
 

การประเมินกระบวนการ 
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุม พบว่ากระบวนการเตรียมความพร้อม
รับมือกับสถาณการณ์โควิด-19 ได้ในระดับหนึ่ง โดยทางสาขาวิชาสามารถจัดอบรม
เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในระบบออนไลน์  ส าหรับผลที่เกิดขึ้นจากการจัด
โครงการเตรียมความพร้อม นักศึกษาไม่ต่ ากว่า 80% ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ปรับความรู้พ้ืนฐานมีความรู้ระดับดีขึ้น โดยดูจากคะแนน post- test เทียบกับคะแนน 
pre-test และจากการสอบถามอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับจัดการเรียนการสอน พบว่า
อาจารย์ผู้สอนไม่ต้องเสียเวลาทวนความรู้พื้นฐาน สามารถข้ึนเนื้อหาใหม่ได้เลย    
 
การปรับปรุงกระบวนการตามผลการประเมินกระบวนการ 
        เนื่องจากการเตรียมความพร้อมต้องด าเนินการแบบออนไลน์ จึงต้องท าการส ารวจ
ความพร้อมของนักศึกษาแรกเข้าและการจัดส่งเอกสารส าหรับการเตรียมความพร้อม
ให้แก่นักศึกษาทางไปรษณีย์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

- การควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
เป้าหมายเชิงปริมาณ :  1. อัตราการออกระหว่างเรียนลดลงเป็น 0 

                              2. นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

                                  ทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักศึกษาทุกคนสามารถเรียนรู้ตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
อย่างมีความสุข มีศักยภาพ และมีความรู้ความสามารถตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21   
คณะกรรมการหลักสูตรได้ก าหนดระบบการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรตาม
แผนภาพที่จะแสดงต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากการสอบถามนักศึกษาด้วยแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษาแต่ละชั้นปีในปี 

การศึกษา 2564 พบผลการประเมินแต่ละชั้นปีเป็นดังนี้ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 

นักศึกษาเข้าระบบการศึกษา 

คณะกรรมการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรกึษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาจดัตารางการให้

ค าปรึกษาท้ังด้านวิชาการและการใช้ชีวิต

ในมหาวิทยาลัย 

การควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตร ี

 

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาบันทึกผลการให้

ค าปรึกษาค าปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม

ประเมินผลการให้ค าปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาปรับปรุง 

การให้ค าปรึกษา 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

คณะกรรมการประจ าหลักสตูร

ประชุมวางแผนพัฒนา 

ศักยภาพนักศึกษา 

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่

พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 

ประเมินผลการด าเนินการ 

ปรับปรุงผลการด าเนินการ 

ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานเพื่อประเมิน

กระบวนการส่งเสริมและพัฒนานกัศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

- อาจารย์ที่ปรึกษาของชั้นปีที่ 1   มีคะแนน 4.36 

- อาจารย์ที่ปรึกษาของชั้นปีที่ 2   มีคะแนน 4.98 

- อาจารย์ที่ปรึกษาของชั้นปีที่ 3   มีคะแนน 4.80 

- อาจารย์ที่ปรึกษาของชั้นปีที่ 4   มีคะแนน 4.96 

โดยทางคณะกรรมการหลักสูตรได้มีการวางระบบการให้ค าปรึกษานักศึกษา โดยใน
รอบปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้น าข้อมูลของปีการศึกษา 2563 มาปรับปรุงระบบ
การให้ค าปรึกษา ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือวางแผนในการก าหนดคุณสมบัติ
และสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา โดยยึดคู่มือระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาท่ีมหาวิทยาลัยจัดท าข้ึนเป็นหลัก ตลอดจนมีการปรึกษาหารือเพ่ือก าหนด
อาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2564 โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษา 2 ท่านส าหรับนักศึกษาแต่ละชั้นปี 

2. หลักสูตรพิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาและจัดโครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษา  

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ในปี
การศึกษา 2564 

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ การดู แลการให้
ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา ของอาจารย์ที่ปรึกษาให้อาจารย์ที่
ปรึกษาทุกคนทราบ 

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือติดตามการให้ค าปรึกษาและการ
ด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยพิจารณาจากแบบสอบถามส าหรับการ
ประเมินระบบการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา และหาข้อบกพร่องเพ่ือ
ด าเนินการแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน 

   จากระบบและกระบวนการข้างต้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้แต่งตั้ง 
อาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้  
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ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

ชั้นปี อาจารย์ที่ปรึกษา 

1 ผศ. ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย อาจารย์บุญญฤทธิ์ เงินค า 
2 ดร.รักชาติ  ประเสริฐพงษ์  อาจารย์พรวิลัย  ชาญกิจกรรณ์ 
3 ดร.รุ่งรัตติกาล  ม่วงไหม  ดร.วันชัย  ตาปัญโญ 
4 ดร.ภัทริณี  คงชู  อาจารย์ปิยาภรณ์  แท่นทอง 

 

อาจารย์ทุกท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยสัดส่วน 
จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนักศึกษาเป็นไปตามคู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่
มหาวิทยาลัยจัดท าข้ึน ทั้งนี้คณะกรรมการหลักสูตรได้ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนชี้แจงและ
แนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมจากคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น แจ้งให้
อาจารย์ส ารวจยอดนักศึกษาในที่ปรึกษาว่าเป็นนักเรียนที่สอบเข้ามาในรอบใด เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการรับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป  การจัดท ารูปแบบการเข้าพบนักศึกษาที่มี
รายละเอียดการถาม-ตอบ ทั้งด้านวิชาการและการด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษา  ส าหรับในส่วนอาจารย์ที่ปรึกษา ก าหนดรายละเอียดการเข้าพบของ
นักศึกษาวันเวลาที่ว่างตรงกัน ส่วนใหญ่จะเป็นทุกวันพุธ เวลา 13.00 น. โดยอาจารย์ที่
ปรึกษามีหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน แนะน า ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการด าเนิน
ชีวิตแก่นักศึกษาเน้นย้ าในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาเป็นกรณีพิเศษ  และจัดช่องทางให้
ค าปรึกษาที่หลากหลายมากขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับการติดต่อขอค าปรึกษา
จากอาจารย์ เช่นเบอร์โทรศัพท์ Facebook  Line Messenger และ E-mail โดยช่องทาง
ที่มีประสิทธิภาพคือ Facebook  Line และ Messenger เนื่องจากการติดต่อผ่าน
แอพพลิเคชั่นมีความสะดวก สามารถส่งค าร้องได้ทุกที่ทุกเวลา โดยหลักสูตรได้ก าหนด
เป้าหมายผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม จากการด าเนินการตามระบบใหม่ ดังนี้ 

นักศึกษามีการออกกลางคันน้อย 
1. นักศึกษามีการออกกลางคันน้อย  

- นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีจ านวน 3 คน  

- นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีจ านวน 0 คน  

- นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีจ านวน 0 คน  

- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีจ านวน 0 คน   

2. นักศึกษาทุกคนมีความเข้าใจระบบการท างานของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับ

นักศึกษา เช่น การลงทะเบียน การช าระค่าลงทะเบียน การหมดสิทธิ์สอบ 

การถอนรายวิชา การเทียบโอนรายวิชา การติดตามผลการเรียน การแก้ I ซ่ึง

ไม่มีข้อมูลปัญหาการร้องเรียนของนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาได้มีการติดต่อกับผู้ปกครองของนักศึกษาโดยตรง โดย

ช่องทางเบอร์โทรศัพท์ หรือทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค เพ่ือติดต่อประสานงานเมื่อ

เกิดปัญหาหรือแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองทราบได้สะดวกและรวดเร็ว 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาแต่ละชั้นปีเป็นดังนี้ จากคะแนน

เต็ม 5     

- อาจารย์ที่ปรึกษาของชั้นปีที่ 1   มีคะแนน 4.36 

- อาจารย์ที่ปรึกษาของชั้นปีที่ 2   มีคะแนน 4.98 

- อาจารย์ที่ปรึกษาของชั้นปีที่ 3   มีคะแนน 4.80 

- อาจารย์ที่ปรึกษาของชั้นปีที่ 4   มีคะแนน 4.96 

การประเมินกระบวนการ 
        ในเดือนพฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลจากการด าเนินการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าวเข้าที่ประชุมประเมินระบบการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ไม่พบข้อบกพร่อง และการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปได้ด้วยดีโดยพบว่าผล
จากแบบสอบถามประเมินระบบการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นที่น่าพอใจ โดย
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้คณะกรรมการหลักสูตรจึงได้เสนอให้มีการ
ติดตาม แนะน า ส่งเสริมนักศึกษาอย่างดีต่อไป และให้อาจารย์ที่ปรึกษามีการบันทึกข้อมูล
ว่านักศึกษามีปัญหาเรื่องอะไรบ้าง แล้วจากที่ให้ค าปรึกษาไปมีผลกระทบทางทางด้านดี
และเสียอะไรบ้าง 
 
การปรับปรุงกระบวนการตามผลการประเมินกระบวนการ 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงเห็นควรให้เน้นการให้
ค าปรึกษาโดยใช้ช่องทางออนไลน์เป็นหลัก หรือมีชั่วโมงในการพบที่ปรึกษาในรูปแบบ
ออนไลน์ เช่น Meet, Zoom เป็นต้น 

 
 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายเชิงปริมาณ :  นักศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักศึกษาทุกคนมีศักยภาพ ความรู้ ความสามารถตามทักษะการ 

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งบัณฑิตคณิตศาสตร์ต้องมี 
อัตลักษณ์คือทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

ผลจากการจัดโครงการในปีการศึกษา 2563  พบว่าการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
และการเสริมสร้าง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระบบและกลไกในการด าเนินงาน
เป็นไปได้ด้วยดี และทุกโครงการประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของโครงการ ดังนั้น
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยมีกลไกการด าเนินการตามระบบ ดังนี้ 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการได้ประชุมร่วมกันวิเคราะห์การจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ตรงตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ทั้ง 5 ด้าน โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ถูกจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากปีการศึกษา
ก่อนหน้า 

3. พิจารณาเลือกทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการเสริมสร้างให้กับนักศึกษา 
โดยเสริมทักษะให้เหมาะสมกับนักศึกษาชั้นปีต่าง ๆ โดยวิเคราะห์จากความจ าเป็นใน
การใช้ทักษะนั้น ๆ ให้เกิดประโยชน์ และวางแผนกิจกรรม หรือโครงการเพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยก าหนดระบบและกลไกในการสนับสนุนและส่งเสริมการ 
พัฒนานักศึกษา โดยมีนโยบายและสนับสนุนงบประมาณให้คณะและหลักสูตรในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะใน
การใช้ชีวิตในสังคมให้เหมาะสมและเพียงพอด้วย และเพ่ือสนองนโยบายดังกล่าวหลักสูตร
จึงประชุมเพ่ือก าหนดกิจกรรม งบประมาณ  และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมี
กระบวนการจัดโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนการด าเนินงานในแต่ละโครงการ โดย

พิจารณาก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการและคณะท างาน ตลอดจนนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการ 

2. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการที่ก าหนดไว้ 
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมประเมินการจัดโครงการในแต่ละโครงการ 

พร้อมทั้งหาข้อบกพร่องและข้อแก้ไขของการด าเนินโครงการนั้น ๆ โดยโครงการต่าง 
ๆ มุ่งเน้นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้มีกระบวนการเรียนรู้ทาง
วิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรส าหรับการพัฒนานักศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

      ผลจากการประชุมคณะกรรมการในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปีเป็น
คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 และเพ่ือสนองนโยบายดังกล่าวจึงประชุมเพ่ือก าหนดกิจกรรม งบประมาณ  และ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการในส่วนของความรับผิดชอบของสาขาวิชา โดยมีแผนจัด
โครงการพัฒนานักศึกษารายชั้นปีโดยเมื่อเรียนครบหลักสูตรนักศึกษาจะได้รับการพัฒนา
ครบทุกทักษะ ดังต่อไปนี้ 

ชั้นป ี พัฒนาทักษะ วัตถุประสงค์ โครงการ 
1 พัฒนาทักษะ

การเรียนและ
การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย 

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้
รู้จักวิธีการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยและการ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้
รู้จักการวางแผนการ
เรียน และการใช้เวลา
ให้เกิดประโยชน์ 

1. โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาส าหรับนักศึกษาปี 1  
2. โ ค ร ง ก า ร พัฒ นาศั ก ย ภ า พ
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
และสถิติและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2 พั ฒ น า
ศักยภาพและ
ทั ก ษ ะ ก า ร
เรียนรู้ 

1. เพ่ือเสริมศักยภาพ
ด้านความเป็นมนุษย์
แ ล ะก า ร ใ ช้ ชี วิ ต ใ น
สังคม 
2. เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
เช่น ทักษะทางสังคม 
ทั กษะการว า งแผน 
ทักษะการแก้ปัญหา 
เป็นต้น 

1. น า เสนอผลงานด้าน
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประสบการณ์จากพ่ีสู่น้อง เตรียม
ความพร้อมก้าวสู่โลกอาชีพ 
3. โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน  

3 พัฒนา
ประสบการณ์
ด้านวิชาชีพ 

1.เพ่ือให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์การ
ท างานและเรียนรู้จาก
สถานประกอบการ
โดยตรง 

1. โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ของนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประสบการณ์จากพ่ีสู่น้อง เตรียม
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ประกอบ 

2.เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ที่ จ า เ ป็ น ต่ อ อ า ชี พ
ทางด้านคณิตศาสตร์
และสถิติ 

ความพร้อมก้าวสู่โลกอาชีพ 
3. โครงการอบรมโปรแกรม
ส า เ ร็ จ รู ป  ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
4. โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน 

4 เป็นบัณฑิตที่
ส ม บู ร ณ์ 
พร้ อมก้ า วสู่
โลกอาชีพ 

เพ่ือเสริมสร้างความ
พ ร้ อ ม ใ น ก า ร ไ ป
ประกอบอาชีพ เช่น 
การสัมภาษณ์งาน การ
น าเสนองาน เป็นต้น 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อม
ก้าวสู่โลกอาชีพ ส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
2. โครงการอบรมโปรแกรม
ส า เ ร็ จ รู ป  ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  

 

จากการประชุมวางแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงด าเนิน 
โครงการต่าง ๆ ตามที่วางแผนไว้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งหลักสูตรได้ก าหนดคุณลักษณะของผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยแต่ละโครงการได้ก าหนดนักศึกษาที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนและเมื่อเรียนจบหลักสูตรนักศึกษาทุกคนจะได้เข้ารับการ
อบรมหรือเข้าร่วมโครงการทุกโครงการ และได้รับการพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน โดยกิจกรรมเชิงวิชาการและเสริมหลักสูตรที่
จัดขึ้นมีดังต่อไปนี้ 
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ตารางสรุปโครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โครงการ 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์ 
วันที่

ด าเนินการ 
สถานที ่

จ านวน
นักศึกษา 

(คน) 
อาจารย์ท่ีรับผิดชอบ 

สาระ
วิชา
หลัก 

ทักษะ
ชีวิต
และ
อาชีพ 

ทักษะการ
เรียนรู้และ
นวัตกรรม 

ทักษะ
สารสนเทศ  
สื่อและ
เทคโนโลย ี

เตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาส าหรับนักศึกษาปี 1  

 

    1) เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความรู้ทางด้าน
วิชาคณิตศาสตร์ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 

2) เพื่อเป็นการแนะน าการเรียนและการเตรยีม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 

3) เพื่ อ เป็นการแนะน าการ ใ ช้ ชีวิต ในรั้ ว
มหาวิทยาลัย 

4) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
เพื่อนรุ่นพี่และคณาจารย์ในสาชาวิชา 

18 – 20 
มิ.ย. 64 

ออนไลน ์ 15 ผศ. ดร.อารีรตัน์ อรุณชัย 
อ.ยุภาวดี ส าราญฤทธ์ิ 
อ. ดร.วันชัย ตาปัญโญ 

อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ
นั ก ศึ ก ษ า ส า ข า วิ ช า
คณิตศาสตร์และสถิติ 

    1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจและความสามารถในการใช้งาน
โปรแกรม LaTex 

2) เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมการอบรมสามารถจัดท า
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

21 – 22  
ส.ค. 64 

ออนไลน ์ 20 อ.ยุภาวดี ส าราญฤทธ์ิ 
อ. ดร.วันชัย ตาปัญโญ 
 
 
 
 
 

อบรมเ ชิงปฏิบัติ การการ
พัฒนา บัณฑิ ตที่ ส มบู ร ณ์

    1) เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มี

25 – 26 
ธ.ค. 65 

ออนไลน ์ 27 ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม 
ดร.ภัทริณี คงชู 
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โครงการ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วัตถุประสงค์ วันที่
ด าเนินการ 

สถานที ่ จ านวน
นักศึกษา 

(คน) 

อาจารย์ท่ีรับผิดชอบ 

พร้อมสู่โลกอาชีพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
2) มีความรู้และความเข้าใจ เนื้อหาในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และกระบวนการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย 

3) ได้พัฒนาเทคนิคการสอน สื่อการสอน และ
เครื่องมือต่าง ๆ ในการสอน 

น า เ ส น อ ผ ล ง า น ด้ า น
คณิตศาสตร์ของนักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ 

    1) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดบัปริญญา
ตรีในการน าเสนอผลงานด้านคณติศาสตร ์ 

2) เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์และสามารถน า ข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ไปพัฒนางานวิจัยในข้ันสูงได้  

3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัย  

4) เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ส่งเสริมทักษะการเรียนในศตวรรษท่ี 21 

5) เพื่อให้นักศึกษาได้น าความรู้จากการศึกษา
ดูงานเป็นแนวทางในการท างานวิจัย 

6) ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ใน
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษาตัวบ่งช้ีที่ 3.2 
การส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษา  

10 – 11 
ก.พ. 65 

ณ ห้องประชุมคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ 
ล ารางทุ่งกะโล ่

24 อ.พรวิลัย ชาญกิจกรรณ์  
อ.ปิยาภรณ์ แท่นทอง 

ศึกษาดู งานนอกสถานที่ 
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ 

    1)  เพื่อศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ และอบรม
เชิงปฏิบัติการในด้านคณิตศาสตร์และสถิติ 
2) เพื่อให้นักศึกษาได้น าความรู้จากการศึกษาดู

29 – 30 
พ.ค. 65 

- กรมอุตุนิยมวิทยา จ.
เชียงใหม่ 
- อุทยานดาราศาสตรส์ิรินธร 

13  อ.พรวิลัย ชาญกิจกรรณ์  
อ.บุญญฤทธิ์ เงินค า 

https://www.facebook.com/AstroParkChiangMai/
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โครงการ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วัตถุประสงค์ วันที่
ด าเนินการ 

สถานที ่ จ านวน
นักศึกษา 

(คน) 

อาจารย์ท่ีรับผิดชอบ 

งานเป็นแนวทางในการท างานวิจัย 
3) เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21ตามตัวบ่งช้ีการ 
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น  ใ น
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษาตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การ
ส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษา  
 

- โรงเรยีนยพุราชวิทยาลยั  
จ.เชียงใหม ่
 

การบริการวิชาการสู่ชุมชน      1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกการทักษะการ
ท างานร่วมกับผู้อื่นและการท างานเป็นทีม 
2) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เป็นใช้ในการจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการสู่ ชุมชน  
3) เพื่อการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของนักศึกษา ตามตัวบ่ง ช้ีการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น  ใ น
องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา ตัวช้ีวัดที่ ๓.๒ การ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

1 ม.ิย. 65 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
มัชฌิม 
 

13 อ.บุญญฤทธิ์ เงินค า 
ดร.นเรศ สวสัดิรักษา 
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นอกจากโครงการพัฒนานักศึกษา หลักสูตรยังสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาและ
รายวิชาโครงงานให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาผลการเรียนให้
นักศึกษาท่ีไปน าเสนอผลงานภายนอกได้รับผลการเรียน A ในรายวิชาดังกล่าว ผลจากการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา ท าให้นักศึกษาได้รับรางวัลจากการน าเสนอผลงานในโครงการสัมมนาวิชาการและการน าเสนอ
ผลงานด้านคณิตศาสตร์ครั้งที่ 8 ดังนี้ 

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 
- การน าเสนอผลงานสัมมนา 2 รางวัล 
- การน าเสนอโครงงาน        1 รางวัล 

 
การประเมินกระบวนการ 

จากการประประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พบว่าระบบและกระบวนการในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีปัญหาเล็กน้อยในด้าน
เวลาซึ่งมีบางโครงการที่จัดใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจกระทบต่อเวลาว่างในการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา ซึ่ง
สามารถปรับเปลี่ยนให้เกิดความเหมาะสมได ้โดยผลสรุปของโครงการแสดงดังตารางต่อไปนี้ 
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โครงการ 
วันที่ประชุมสรุป

โครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5) 
ผลสรุปโครงการ 

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาส าหรับนักศึกษาป ี1  23 มิถุนายน 2564  นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ได้มีการปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับการแนะน าการ
เรียนและได้รับการแนะน าการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเพื่อนรุ่นพี่และคณาจารย์ในสาชาวิชา 

อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

24 สิงหาคม 2564  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการใช้งานโปรแกรม LaTeX 
สามารถจัดท าผลงานทางวิชาการและงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมสู่
โลกอาชีพ  

17 มกราคม 2565  นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง  ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น มีความรู้และความเข้าใจ เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ และกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

น าเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ 

23 กุมภาพันธ์ 2565  นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสามารถน า ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพัฒนา
งานวิจัยในข้ันสูงได้  

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ 

23 มิถุนายน 2565  นักศึกษาได้น าความรู้จากการศึกษาดูงานเป็นแนวทางในการท างาน 

การบริการวิชาการสู่ชุมชน 23 มิถุนายน 2565  นักศึกษาได้ฝึกการทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่นและการท างานเป็นทีม และส่งเสริมให้นักศึกษา
น าความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นใช้ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่ ชุมชน  
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การปรับปรุงกระบวนการตามผลการประเมินกระบวนการ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาผลการประเมินผลการด าเนินโครงการ เพ่ือหา

แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2565 และลงความเห็นว่าทุกโครงการควร
จัดอย่างต่อเนื่อง และบางโครงการอาจพิจารณาเป็นรูปแบบออนไลน์ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้
ให้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักศึกษา นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการเสนอให้มีการก าหนดโครงการต่าง ๆ ในช่วง
เวลาที่เหมาะสมโดยพิจารณาว่ากลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษา เห็นควรให้มีการเว้นช่วงการจัดกิจกรรม และควรมี
การขยาย เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย หรืออบรมซ้ าเพ่ือให้เกิดการฟื้นฟูความสามารถก่อนการใช้งานจริงอีกครั้งหนึ่ง    
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 

 
การคงอยู่ของนักศึกษา 

จากตารางพบว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีค่า
ลดลง  
 

การส าเร็จการศึกษา 

การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่รับเข้าปี  2561 และส าเร็จการศึกษาในปี 2564 จ านวน 14 คน  

คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของจ านวนแรกเข้า และคิดเป็น 100% ของนักศึกษาท่ีเหลืออยู่จนส าเร็จหลักสูตร 
นอกจากนี้ยังมนีักศึกษาที่รับเข้าปี  2560 ส าเร็จการศึกษาเพ่ิมอีก  คนจากท่ีเหลือทั้งหมด 6 คน 
 

ปีท่ี
รับเข้า 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 

จ านวนที่ลาออกและ
คัดชื่อออกสะสม

จนถึงสิ้นปีการศึกษา 

อัตรา 
การส าเร็จ
การศึกษา 

อัตราการ
คงอยู่ 

2562 2563 2564 
2559 34 28 - - 6 82.35 82.35 

2560 33 - 20 6 5 78.78 84.85 

2561 18 - - 14 4 77.78 77.78 
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- ความพึงพอใจของนักศึกษา 
        ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ท าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร (โดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาในหลักสูตรจ านวน 31  
คน ดังนี้ 

- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 
ความพึงพอใจของนักศึกษาจากการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อเรื่องร้องเรียน 
หลักสูตรมีการจัดท าระบบและกลไกในการปฏิบัติแจ้งข้อร้องเรียน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในปีการศึกษาที่ 2564 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการประเมินข้อร้องเรียน ได้คะแนน 4.30  จาก

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 2562 2563 2564 

ระบบการรับนักศึกษา 4.40 4.56 4.52 

ระบบเตรียมความพร้อม 4.60 4.63 4.54 

ความคุม ดูแล การให้ค าปรึกษา 4.40 4.43 4.44 

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4.65 4.67 4.50 

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 4.60 4.63 4.41 

รวม 4.53 4.60 4.48 

ระบบและกลไกในการปฏิบัติแจ้งข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรมีการประชุมเพื่อวางแผนในการก าหนด
ช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียนของนักศึกษาและอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ 

 

อาจารย์ที่รับผิดชอบน าข้อร้องเรยีนท่ีได้มาพิจารณา 

 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรประชุมเพื่อแก้ปัญหาเกีย่วกับข้อร้องเรียน 
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คะแนนเต็ม 5 โดยช่องทางในการรับข้อร้องเรียนหลักสูตรได้ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาโดยให้อาจารย์ที่
ปรึกษารับเรื่องข้อร้องเรียนจากนักศึกษาเป็นหลัก เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นแบบ
ออนไลน์ และให้แจ้งให้นักศึกษาทราบในกรณีที่ข้อร้องเรียนนั้นไม่สามารถเปิดเผยได้จะให้นักศึกษาเขียนข้อ
ร้องเรียนใส่ในตู้รับเรื่องร้องเรียนที่หลักสูตรจัดให้ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีข้อร้องเรียนที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ โดย
นักศึกษาจะมาในลักษณะแจ้งเพ่ือทราบโดยแจ้งเรื่องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งในปีการศึกษานี้ไม่มีข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังพบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร  มีแนวโน้ม
มากที่สุด 
 

 
 

หัวข้อประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 

มี กา รชี้ แจ ง เกี่ ย วกับข้ อ ร้ อ ง เ รี ยนของ
นักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษารับทราบ 

3.94  
 (มาก) 

4.04  
 (มาก) 

4.50 
(มากที่สุด) 

4.32 
(มากที่สุด) 

มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ ได้ เช่น  
จัดตู้รับข้อร้องเรียน การประชุมเพ่ือรับฟัง
ข้อร้องเรียน ออนไลน์ และอาจารย์ที่ปรึกษา
ในแต่ละชั้นปี 

3.78  
(มาก) 

3.93  
 (มาก) 

4.10 
(มาก) 

4.32 
(มากที่สุด) 

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น
และชี้แจงเหตุผลที่มีข้อร้องเรียนเกิดข้ึน 

3.69  
(มาก) 

3.96  
 (มาก) 

4.41 
(มากที่สุด) 

4.36 
(มากที่สุด) 

มีการรับข้อร้องเรียนของนักศึกษามา
พิจารณา 

3.67  
(มาก) 

3.97  
 (มาก) 

4.33 
(มากที่สุด) 

4.36 
(มากที่สุด) 

มีการด า เนินงานตามข้อร้อง เรียนของ
นักศึกษาในกรณีที่สามารถด าเนินการได้ 

3.83  
(มาก) 

3.87  
 (มาก) 

4.24 
(มากที่สุด) 

4.18 
(มาก) 

มีการตรวจสอบข้อร้องเรียนของนักศึกษา
อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

3.83  
(มาก) 

3.94  
 (มาก) 

4.12 
(มาก) 

4.23 
(มากที่สุด) 

เฉลี่ยรวม 
3.79   
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

4.28   
(มากที่สุด) 

4.30 
(มากที่สุด) 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิตปริญญา
ตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จากการตอบแบบสอบถามของผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 
6 คน มีคะแนนเฉลี่ย 4.31 จากคะแนนเต็ม 5  
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 
 

ที ่ รายการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 26 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับ 

การประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

6 

3 ผลรวมคะแนนการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่
มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF 

491/19 

4 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี  ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.31 

 

 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

 ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

ผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ของหลักสูตรรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ มีดังนี้ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
วันที่ส ารวจ 30 มิถุนายน 2565 
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 ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 26  
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 19 100 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ) 

- ตรงสาขาที่เรียน 

- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

 
 
 
7 
10 

 
 
 

36.84 
52.63 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 2 10.53 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า
ก่อนเข้าศึกษา 

- - 

จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร - - 
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  
1.1 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

รหัส ชื่อวิชา 
ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I ลงทะเบียน สอบผ่าน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
0080101 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 

37.5 31.25 6.25 - 18.75 - - 6.25 - 16 15 

0080105 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 14.29 28.57 42.86 14.29 - - - - - 7 7 
กลุ่มวชิามนุษย์ศาสตร์ 
2000112 การรูส้ารสนเทศ 66.67 33.33 - - - - - - - 3 3 
0030204 ชีวิตกับภาพถ่าย - - 28.57 28.57 28.57 14.29 - - - 7 7 
0040206 การรูส้ารสนเทศในศตวรรษ
ที่ 21 

14.29 28.57 28.57 28.57 - - - - - 7 7 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
0060303 ความเป็นพลเมืองและ
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

25 62.5 6.25 - - - - 6.25 - 16 15 

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
0050402 การคิดและการแก้ปัญหา 56.25 25 12.5 - - - - 6.25 - 16 15 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาแกน 
2312704 ภาษาอังกฤษส าหรับ
วิทยาศาสตร ์

- 12.5 50 12.5 25 - - - - 8 8 

2312704 ภาษาอังกฤษส าหรับ
เทคโนโลย ี

- 15.38 46.15 38.46 - - - - - 13 13 

4231101 ชีววิทยาท่ัวไป 50 6.25 18.75 - 18.75 6.25 - 11.11 - 16 16 
4231102 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 87.5 - 12.5 - - - - - - 16 16 
4291101 แคลคลูัส 1 68.75 6.25 18.75 - - - - 6.25 - 16 15 
4221101 เคมีทั่วไป 28.57 14.29 42.86 14.29 15.38 - - - - 7 7 
4221102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 100 - - - - - - - - 7 7 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 
4291202 หลักการคณติศาสตร ์ 6.25 18.75 18.75 18.75 31.25 - - 6.25 - 16 15 
4292301 พีชคณิตนามธรรม - - 14.29 - 42.86 - 28.57 14.29 - 7 6 
4301201 ความน่าจะเป็นและสถติิ 25 18.75 18.75 31.25 - 6.25 - - - 16 16 
4292501 แคลคลูัส 3 14.29 14.29 14.29 42.86 14.29 15.38 - - - 7 7 
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รหัส ชื่อวิชา 
ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I ลงทะเบียน สอบผ่าน 
4292701 สมการเชิงอนุพันธ์สามญั 28.57 - - 28.57 42.86 - - - - 7 7 
4293404 ระเบยีบวิธีเชิงตัวเลข 38.46 38.46 23.08 - - - - - - 13 13 
4294902 โครงงาน 100 - - - - - - - - 14 14 
วิชาเฉพาะด้านเลือก 
4292501 เรขาคณิต - 23.08 30.77 30.77 15.38 - - - - 13 13 
4293203 ทฤษฎีเซต 7.69 7.69 15.38 30.77 7.69 7.69 23.08 - - 13 13 
4293301 ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ 14.29 42.86 14.29 21.43 - 7.14 - - - 14 14 
4293605 คณิตศาสตร์ประกันภัย 64.29 35.71 - - - - - - - 14 14 
4304703 การวิเคราะห์ข้อมลูและการ
ค านวณด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูปทาง
สถิต ิ

75 25 - - - - - - - 16 16 

4291708 โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คณิตศาสตร ์

85.71 7.14 7.14 - - - - - - 14 14 

วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 
4004801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

100.00 - - - - - - - - 14 14 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
1151108 จิตวิทยาส าหรับคร ู 100 - - - - - - - - 3 3 
4233203 พืชสมุนไพร 100 - - - - - - - - 1 1 
4653103 การจัดดอกไม้แบบ
ธรรมชาต ิ

100 - - - - - - - - 7 7 

 
1.2 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 

รหัส ชื่อวิชา 
ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I ลงทะเบียน สอบผ่าน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
0080103 ทักษะการเรยีน
ภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน ์

12.50 21.43 35.71 7.14 28.57 - - 7.14 - 14 13 

2312704 ภาษาอังกฤษส าหรับ
วิทยาศาสตร ์

- 33.33 16.67 8.33 16.67 25 - - - 12 12 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
0030305 ชีวิตกับการเงิน 85.71 14.29 - - - - - - - 7 7 
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
0050403 การคิดเชิงระบบ 71.43 14.29 - 14.29 - - - - - 7 7 
0070401 เทคโนโลยีการจัดการข้อมูล 69.23 30.77 50.00 - - - - 12.50 - 7 7 
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รหัส ชื่อวิชา 
ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I ลงทะเบียน สอบผ่าน 
ขนาดใหญ ่
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาแกน 
4003904 การเขียนภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการส าหรับวิทยาศาสตร ์

14.29 28.57 42.86 - 14.29 25.00 - 12.50 - 7 7 

4211301 ฟิสิกส์ทั่วไป 12.50 - - 30.77 69.23 25.00 - 12.50 - 14 13 
4211601 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 92.86 - - - - 7.14 - - - 14 14 
4291102 แคลคลูัส 2 30.77 7.69 15.38 38.46 7.69 - - - - 14 13 
4291701 วิยุตคณติ 7.69 - - 7.69 30.77 23.08 23.08 7.69 - 14 12 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 
4293401 การวิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร ์

14.29 14.29 - - 28.57 28.57 14.29 - - 7 7 

4291301 พีชคณิตเชิงเส้น 46.15 7.69 - 15.38 15.38 15.38 - - - 14 13 
4293701 ระเบยีบวิธีเชิงตัวเลข 42.86 14.29 14.29 14.29 14.29 - - - - 7 7 
4294401 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 16.67 - 25.00 - 16.67 41.67 - - - 12 12 
4294901 สัมมนาคณติศาสตร ์ 100 - - - - - - - - 12 12 
วิชาเฉพาะด้านเลือก 
4291701 เทคนิคการเขยีนโปรแกรม
ทางคณิตศาสตร ์

66.67 8.33 25 - - - - - - 12 12 

4293407 คณิตศาสตร์นันทนาการ 96.15 3.85 - - - - - - - 26 26 
4293501 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น - - - 8.33 50 41.67 - - - 12 12 
4295202 ทฤษฎีจ านวน 28.57 28.57 42.86 14.29 21.43 14.29 - - - 7 7 
วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 
4004802 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

100.00 - - - - - - - - 15 15 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
1142402 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้

- 75 25 - - - - - - 4 4 

4293401 การวิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร ์

- 50 - - 50 - - - - 2 2 

4613204 เครื่องดื่มและไอศกรีม 100 - - - - - - - - 2 2 
4614201 อาหารเพื่อสุขภาพ 60 40 - - - - - - - 5 5 

 
2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
ไม่มี  
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

      
 
3. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
    
   
   
   

 
4. การแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน  
ไม่ปรากฏ 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
- - - - - 
     

     
 
5. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

5.1 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

รหัส ชื่อวิชา 
ผลการประเมินโดย

นักศึกษา (คะแนนเต็ม 5) 
1151108 จิตวิทยาส าหรับครู 4.77 
2000112 การรู้สารสนเทศ 4.93 
2312704 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 4.68 
2313704 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยี 4.03 
4004801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5.00 
4233203 พืชสมุนไพร 4.79 
4291708 โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 5.00 
4292501 เรขาคณิต 4.75 
4293203 ทฤษฎีเซต 5.00 
4293301 ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ 4.78 
4293404 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 5.00 
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รหัส ชื่อวิชา 
ผลการประเมินโดย

นักศึกษา (คะแนนเต็ม 5) 
4293605 คณิตศาสตร์ประกันภัย 4.99 
4294902 โครงงาน 5.00 
4304703 การวิเคราะห์ข้อมูลและการค านวณด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 4.99 
4653103 การจัดดอกไม้แบบธรรมชาติ 4.81 
0030204 ชีวิตกับภาพถ่าย 3.35 
0040206 การรู้สารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 4.83 
0050402 การคิดและการแก้ปัญหา 4.78 
0060303 ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 4.84 
0080101 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.78 
0080105 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 4.62 
4221101 เคมีทั่วไป 4.71 
4221102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 4.70 
4231101 ชีววิทยาทั่วไป 4.83 
4231102 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 4.85 
4291101 แคลคูลัส 1 4.88 
4291202 หลักการคณิตศาสตร์ 4.73 
4292301 พีชคณิตนามธรรม 4.53 
4292501 แคลคูลัส 3 5.00 
4292701 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 5.00 
4301201 ความน่าจะเป็นและสถิติ 4.97 
แผนการปรับปรุง จาก มคอ.5 หมวด 6 ของแต่ละรายวิชา 

5.2 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 

รหัส ชื่อวิชา 
ผลการประเมินโดย

นักศึกษา (คะแนนเต็ม 5) 
1142402 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4.65 
2312704 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 4.19 
4004802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5.00 
4291701 เทคนิคการเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ 5.00 
4293401 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 4.72 
4293407 คณิตศาสตร์นันทนาการ 5.00 
4293501 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 4.98 
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รหัส ชื่อวิชา 
ผลการประเมินโดย

นักศึกษา (คะแนนเต็ม 5) 
4294401 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 4.92 
4294901 สัมมนาคณิตศาสตร์ 5.00 
4613204 เครื่องดื่มและไอศกรีม 4.92 
4614201 อาหารเพื่อสุขภาพ 4.90 
0030305 ชีวิตกับการเงิน 3.77 
0050403 การคิดเชิงระบบ 4.69 
0070401 เทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 4.84 
0080103 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์ 4.65 
4003904 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับวิทยาศาสตร์ 4.64 
4211301 ฟิสิกส์ทั่วไป 4.68 
4211601 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 4.80 
4291102 แคลคูลัส 2 4.67 
4291301 พีชคณิตเชิงเส้น 4.83 
4291701 วิยุตคณิต 4.65 
4293401 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 4.31 
4293701 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 5.00 
4295202 ทฤษฎีจ านวน 5.00 

แผนการปรับปรุง จาก มคอ.5 หมวด 6 ของแต่ละรายวิชา 
 

 

 

6. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
นักศึกษามีความพึงพอใจในการสอนในระดับดีโดยอาจารย์ทุกท่านมีผลการประเมินการสอนไม่น้อยกว่า 

3.51  จากคะแนนเต็ม 5 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ผลจากการประชุมในกลุ่มของผู้สอน
ในรายวิชาต่าง ๆ สรุปได้ว่า 
-  ผู้เรียนขาดความเอาใจใส่ในและ 

กรรมการบริหารหลักสูตรให้
ผู้สอนในแต่ละรายวิชา
จัดการเรียนการสอนโดยให้

ความรู้ 
ทักษะทางปัญญา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

   กระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
-  ผู้เรียนมีข้อจ ากัดในทักษะ 
   การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
- นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน 
  ร่วมงาน สามารถปรับตัวในการ     
  ท างานในแต่ละครั้งได้เป็นอย่างดี  
  โดยสังเกตพฤติกรรมในการท า 
   กิจกรรมกลุ่ม 
-  ผู้เรียนขาดทักษะในการสื่อสาร 
   หรืออธิบายให้ผู้อ่ืนรับทราบข้อมูล 
 

ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง เช่น 
ให้ผู้เรียนออกมาอธิบายใน
เรื่องท่ีได้รับมอบหมายให้
เพ่ือนหน้าชั้นเรียน พร้อมทั้ง
มีการซักถามเพ่ือทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
7. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร           มี       ไม่มี  

จ านวนอาจารย์ใหม่ …………-……………คน จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………-…… 

 สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ 
               - 
 
 
 

 
 
 
8. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
อาจารย ์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
1. โครงการสัมมนาวิชาการและ
น าเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้ง
ที่ 9 วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และ

4 - - ได้รับแนวทางในการพัฒนา
งานวิจัย เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย ์ บุคลากรสาย
สนับสนุน 

เทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ์
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท า
หลักสูตร Sandbox” (ออนไลน์) ใน
วันที่ 11 เมษายน 2564 โดยทีม
วิทยากรคณะท างานเพ่ือส่งเสริมการ
จัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐาน
การศึกษา จาก สป.อว. 

3 - - มีความรู้ในการจัดหลักสูตร
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร
ให้นักศึกษามีศักยภาพพร้อม
ส าหรับการท างานในโลกยุคใหม่ 

3. การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ระหว่าง
วันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ 
โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา 
จังหวัดชลบุรี 

1 - - มีความรู้ในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ระยะท่ี 2 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
เป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
หลักสูตมีการปรับปรุงทุก ๆ 5 ปี การปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชา

ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

 
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีกระบวนการที่
ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจาก 
บุคคลภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เมื่อเข้าใจภาพรวมของหลักสูตร
แล้วจึงร่างหลักสูตรและจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ของแต่ละระดับและสาขาวิชา  โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่
ก าหนดไว้ในแบบ มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับ 
การปรับปรุงหลักสูตร 

3. ส ารวจความต้องการจากผู้ใช้บัณฑิต และรวบรวมข้อเสนอแนะ 
จากบัณฑิตของหลักสูตร 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือสรุปประเด็นในการออก 
แบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร และก าหนดกรอบแนวคิด
หลักสูตร และทิศทางของหลักสูตรที่จะพัฒนาขึ้น โดยน ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) ผลการวิเคราะห์หลักสูตร ผลการวิจัยการ
ใช้หลักสูตรและการติดตามบัณฑิต มาประกอบการพิจารณาออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร และด าเนินการร่างหลักสูตรตาม
กรอบแนวคิดที่ ได้วางไว้ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจาก
บุคคลภายนอก 

5. ประชุมพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ มคอ. 1 และจัดท า  
Curriculum Mapping 

1. คู่มือการประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรและคณะ 
2.  รายงานการประชุมของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
3. หลักฐานหรือรายงานการ
ประชุมการพิจารณาหลักสูตร 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. สรุปรายการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
6. แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร จัดประชุมวิพากษ์ 

หลักสูตร โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากนั้นคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรสรุปรายละเอียดและสาระส าคัญของค าวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
และน ามาปรับปรุงแก้ไข 

7. เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารของคณะ 
8. เสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 
9. เสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการสภา 
10. เสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
11. เสนอหลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
12. ประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
13. น าผลการประเมินไปปรับปรุงในการท าหลักสูตรในครั้งต่อไป 

 
ผลการด าเนินงาน 
       การปรับปรุงหลักสูตรได้ด าเนินการและได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2562 ท าให้ได้หลักสูตรที่ทันสมัย สามารถ
เปิดรับนักศึกษาปีแรกในปีการศึกษา 2563 เรื่อยมาจนถึงปีการศึกษา 
2564  การปรับปรุงที่เด่นชัด ดังนี้ 
       1) การปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาและปรับเพ่ิมถอนรายวิชาให้
ทันสมัยสอดคล้องกับทักษะในยุคปัจจุบันมาข้ึน  
       2) การจัดกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือกออกเป็น 3 กลุ่มตามทักษะสาย
งานด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์ 
โดยในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ติดตามผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน
ของหลักสูตร ปรากฏว่านักศึกษาสามารถประยุกต์ ใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้น นอกจากนี้ทาง
หลักสูตรยังได้ทบทวนแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ่ือให้แผนการเรียนสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 
  
การประเมินกระบวนการ    
       คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมในวันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2563 พบว่ากระบวนการปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามก าหนด
ระยะเวลา ได้หลักสูตรเปิดใช้ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีคุณภาพ 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
เนื้อหารายวิชาที่มีความทันสมัยมากขึ้น  แต่ เนื่ องจากกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจึงวางแผนปรับปรุงหลักสูตรให้ทันยุคสมัยในปีการศึกษา 2564 ซึ่ง
จะได้น ากระบวนการปรับปรุงหลักสูตรข้างต้นมาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ต่อไป 
 
กระบวนการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร 
       การปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ได้ด าเนินไปพร้อมกับการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีระบบ
และกลไกในการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
   1. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาเนื้อหาของหลักสูตรใน
แต่ละรายวิชาควรมีการปรับปรุงหรือไม่และควรเปิดวิชาใหม่ใดให้นักศึกษา
ได้เรียน 
    2. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลลัพธ์การเรียนรู้ว่ามี
ความชัดเจน ทันสมัยหรือสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการหรือ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหรือไม่ 
    3. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาค าอธิบายรายวิชามี
เนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครอบคลุม
กว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น 
มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชาและมีการสังเคราะห์การ
เรียนรู้หรือไม่ 
     4.  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาเนื้อหาที่ก าหนดใน
รายวิชามีความซ้ าซ้อนกันหรือไม่ กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 
เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตรหรือไม่ 
     5. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชาและหลักสูตรหรือไม่ 
 

ผลการด าเนินงาน 
       จากการปรับปรุงหลักสูตรท าให้ได้รายวิชามี เนื้อหาที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้  
วิชาแกน 
     - รายวิชา 4003904 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับ
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วิทยาศาสตร์ แทนรายวิชา 2312704 ภาษา อังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 
เพราะวิชานี้ มีความเฉพาะศาสตร์มากกว่า เพ่ิม รายวิชาการส าหรับ
วิทยาศาสตร์ (Writing Academic English for Science)  
     - 4293601 ภาษาอังกฤษส าหรับ คณิตศาสตร์และสถิติ (English for 
Mathematics and Statistics) แทนรายวิชา 2313704  ภาษา อังกฤษ
ส าหรับเทคโนโลยีแทน เพราะวิชานี้มีความเฉพาะศาสตร์มากกว่ารายวิชา
เฉพาะวิชาเฉพาะด้านเลือก 
      ซึ่งเพ่ิมรายวิชา  

- 4295303 พีชคณิตเชิงเส้น 2 (Linear Algebra 2)  

- 4295304 ทฤษฎีกรุป (Group Theory)  

- 4295709 วิทยาการค านวณ (Computing Science)  

- 4302401 ตัวแบบการอยู่รอดและการ สร้างตารางชีพ (Survival 
Models and Mortality Table Construction)  

- 4303102 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ (Time Series and 
Forecasting)  

- 4303303 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)  

- 4303304 การวิจัยทางธุรกิจ (Business Research)  

- 4304101 คณิตศาสตร์การเงิน (Finance Mathematics)  

- 4304102 คณิตศาสตร์การลงทุน (Investment Mathematics)  

- 4303111  แนวคิดพ้ืนฐานของวิทยาการ ข้อมูล (Fundamental 
Concept of Data Science)  

     เพ่ือตอบสนองต่อตลาดแรงงานและเพ่ือให้รายวิชาในหลักสูตรมีความ
ทันสมัย 
วิชาฝึกประสบการณ์  
เพ่ิมรายวิชา 
       - 4004803 การเตรียมสหกิจศึกษา (Preparation for Cooperative 
Education) และ 
      -  4004804 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)   
      รวมทั้งตัดรายวิชา ดังนี้  

- 4292502 รากฐานเรขาคณิต (Foundation of Geometry) 
เนื่องจากเป็นรายวิชาที่เก่า 
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- 4291601 คณิตศาสตร์ส าหรับ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Mathematics for Information Technology) เนื่องจากเป็น
รายวิชาที่เปิดเพ่ือ หลักสูตรอ่ืนและหลักสูตรนั้นไม่เรียนแล้ว 

- 4292601 คณิตศาสตร์ส าหรับ คอมพิวเตอร์  (Mathematics for 
Computer) เนื่องจากเป็นรายวิชาที่เปิดเพ่ือ หลักสูตรอ่ืนและ
หลักสูตรนั้นไม่เรียนแล้ว 

- 4291702 การประมวลผลข้อมูลและ แฟ้มข้อมูล (Data and File 
Processing) เนื่องจากเป็นรายวิชาที่เก่า 

- 4312401 หลักการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์  (Principles of 
Programming) เนื่องจากเป็นรายวิชาที่เก่า 

- 4293709 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คณิตศาสตร์ (Computer 
Assisted Instruction in Mathematics)  

- 4301301 สถิติเพ่ือการตัดสินใจ (Statistics for Decision)
เนื่องจากรายวิชานี้ไม่ได้เปิดสอน เลย 

- 4303201 คณิตสถิติศาสตร์ (Mathematical Statistics) 
เนื่องจากรายวิชานี้ไม่ได้เปิดสอน เลย 

- 4304401 ประชากรศาสตร์ (Demography) เนื่องจากรายวิชานี้
ไม่ได้เปิดสอน เลย 

- 4313201   ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) เนื่องจาก
รายวิชานี้ไม่ได้เปิดสอน เลย 

          อีกทั้งยังมีการปรับปรุงในส่วนของค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติมใน
ส่วนของรายวิชาเดิมเพ่ือให้เหมาะสมกับชื่อวิชาจ านวนหน่วยกิตและมี
เนื้อหาที่ครอบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน  
          นอกจากนี้พบว่าในปีการศึกษา 2564 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสอง
ภาคเรียน ทั้งหมด 55 รายวิชา ทุกรายวิชามีเนื้อหาที่ทันสมัย นอกจากนี้ใน
ปีการศึกษา 2564 ได้มีการใช้โปรแกรม SPSS Python GeoGebra และ 
Microsoft Office เพ่ือจัดการเรียนการสอน ในส่วนของรายวิชาการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการค านวณด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ เทคนิคการเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ 
เรขาคณิต และการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 



62 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
การประเมินกระบวนการ    
       จากกระบวนการการปรับปรุงรายวิชาตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นท า
ให้ได้รายวิชาที่ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ  ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บัณฑิต   
 
การปรับปรุงกระบวนการตามผลการประเมินกระบวนการ 

ใหอ้าจารย์ประจ ารายวิชาตรวจสอบความทันสมัยของรายวิชาที่สอน
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน าเนื้อหาที่น่าสนใจมาใช้สอนในหลักหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
เป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ทุกรายวิชา ในหลักสู ตรมีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย 

หลั กสู ตรและรายวิ ช า มี คว าม
ทั น ส มั ย ห รื อ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

 
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เมื่อพบการเปลี่ยนแปลงมี
กระบวนการที่ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันประชุมวางแผนปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและการใช้งาน 
แล้วสรุปประเด็นในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร และพิจารณาเลือกวิธีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น การปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ. 
08) การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 

3. ด าเนินการตามวิธีการทีเ่ลือก 
4. ประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
5. น าผลการประเมินไปพัฒนาวิธีการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งถัดไป 

 
ผลการด าเนินงาน 
       ในปีการศึกษา 2564 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ผ่านการพิจารณาจาก 
สป.อว. หลักสูตรมีความทันสมัยและมีอาจารย์ผู้รับผิชอบหลักสูตรที่มีความ
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เชี่ยวชาญเฉพาะในการบริหารจัดการหลักสูตร 
  
การประเมินกระบวนการ    
          จากกระบวนการการปรับปรุงรายวิชาตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น
ท าให้ได้รายวิชาที่ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ  ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บัณฑิต  แต่ควรน าค าอธิบายรายวิชาแต่
ละวิชามาวิเคราะห์แล้วน าไปปรับปรุงทุกปีการศึกษาเพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ทันสมัยมากยิ่งข้ึน 
 
การปรับปรุงกระบวนการตามผลการประเมินกระบวนการ 

มีการตรวจสอบความก้าวหน้าทางวิชาการ แนวโน้ม ความนิยมใน
สังคม เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรในอนาคต 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

- การก าหนดผู้สอน 
เป้าหมาย :  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 

มีผู้สอนและมีการจัดท าแผนการเรียนรู้

รายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ครบทุก

รายวิชา 

 

- อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถ

เ ชี่ ย ว ช า ญ ใ น ร า ย วิ ช า ที่ ส อ น  มี

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

เหมาะสมทุกรายวิชา และมีผลการ

ประเมินความพึงพอใจทุกรายวิชาไม่น้อย

กว่า 3.51 

- อาจารย์ด าเนินการสอนตามแผนการ

เรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) 

และมีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 

        

       จากการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรในเดือนมีนาคม 2564 
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้พิจารณาผลประเมินกระบวนการการก าหนด

- รายงานการ
ประชุม 
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ผู้สอนในปีการศึกษา 2563 พบว่าในรอบปีการศึกษา 2563 ไม่มีปัญหาในกระบวนการ
จัดผู้สอน ดังนั้นคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงได้พิจารณาก าหนดผู้สอนตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดเดิม โดยมีระบบและกลไกในการก าหนดผู้สอนดังนี้ 
กระบวนการพิจารณาก าหนดผู้สอน 
       ในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือก าหนด
ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนในการพิจารณาก าหนดผู้สอน ดังนี้ 

1. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือก าหนดคุณสมบัติผู้สอน โดยผู้สอนต้อง
มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชาที่
สอน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ท างาน งานวิจัย และผลงานวิชาการของ
ผู้สอน ในส่วนรายวิชาโครงงานให้พิจารณาความถนัดของอาจารย์ผู้สอนโดยการ
จัดสอนร่วมเพ่ือให้มีความหลากหลายครอบคลุมหัวข้อโครงงานที่นักศึกษา
ต้องการท า 

2. หลักสูตรก าหนดผู้สอนแต่ละรายวิชา โดยก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจาก
ผู้สอนที่มีความช านาญหลากหลาย เพ่ือให้มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือ
ความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ โดยนักศึกษาควรได้
เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา 

3. หลักสูตรด าเนินการจัดส่งภาระงานสอนไปยังคณะ เพ่ือเสนอต่อส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนในการจัดตารางเรียนส าหรับนักศึกษา และตารางสอน
ส าหรับผู้สอน 

4. มีการประเมินการสอนของอาจารย์จากนักศึกษา และคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 

5. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการก าหนด
ผู้สอน เพ่ือเป็นข้อมูลในการใช้ก าหนดผู้สอนในครั้งต่อไป 

 

ผลการด าเนินงาน 
          คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความ
ช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน ผู้สอนกระจายไปยังรายวิชาต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนใน
หลักสูตรได้เรียนรู้กับผู้สอนอย่างหลากหลาย อีกทั้งยังพิจารณาไปถึงผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ที่รายงาน
ในระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ในภาคเรียนที่ 1/2564 และ 2/2564 ซึ่งผลการ
ประเมินเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2564 ไม่มี
ผู้สอนท่านใดได้คะแนนประเมินต่ ากว่า 3.51 คะแนน  
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        ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ยังคง
ด าเนินการตามกระบวนการการก าหนดผู้สอนเดิม 

         โดยผลการพิจารณาอาจารย์ผู้สอนเป็นดังนี้ 
ภาคเรียนที่ 1/2564 

รหัส ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน 

1151108 จิตวิทยาส าหรับคร ู ผศ.บังอร ทิวาพรภานุกลู 
2000112 การรูส้ารสนเทศ อ.นราธิป เพ่งพิศ 
2312704 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ ผศ.ศุภาวรี์ เลศิผาติวงศ์ 
2313704 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลย ี อ.ดร.วิมลพร ระเวงวัลย ์
4004801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อ.พรวิลัย ชาญกิจกรรณ ์
4233203 พืชสมุนไพร ผศ.ปรญิญารัตน์ จินโต 
4291708 โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ อ.พรวิลัย ชาญกิจกรรณ ์
4292501 เรขาคณิต ดร.วันชัย ตาปญัโญ 
4293203 ทฤษฎีเซต อ.ปิยาภรณ์ แท่นทอง 
4293301 ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม 
4293404 ระเบยีบวิธีเชิงตัวเลข อ.พรวิลัย ชาญกิจกรรณ ์
4293605 คณิตศาสตร์ประกันภัย ผศ.ชม ปานตา 
4294902 โครงงาน ผศ.ดร.อารรีัตน์ อรณุชัย 
4304703 การวิเคราะห์ข้อมลูและการค านวณด้วยโปรแกรม
ส าเรจ็รูปทางสถติ ิ

อ.ยุภาวดี ส าราญฤทธ์ิ 

4653103 การจัดดอกไม้แบบธรรมชาต ิ อาจารย์ทศพร โพธิ์เนียม 
0030204 ชีวิตกับภาพถ่าย อ.รติบดี สิทธิปัญญา 
0040206 การรูส้ารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 อ.นราธิป เพ่งพิศ 
0050402 การคิดและการแก้ปัญหา นายนเรศ สวัสดิร์ักษา 
0060303 ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจ าวัน อ.พัชรี ดินฟ้า 
0080101 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รอ.หญิงอารรีักษ์ ศรีวราพงศ ์

0080105 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ อ.กมลลฎา นาคแทน 
4221101 เคมีทั่วไป ผศ.ดร.ธนัชพร ศรีนพคณุ 
4221102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ผศ.ดร.ธนัชพร ศรีนพคณุ 
4231101 ชีววิทยาท่ัวไป ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา 
4231102 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา 
4291101 แคลคลูัส 1 อ.บุญญฤทธิ์ เงินค า 
4291202 หลักการคณติศาสตร ์ ผศ.ดร.อารรีัตน์ อรณุชัย 
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4292301 พีชคณิตนามธรรม ผศ.ดร.ศศิโสพิต บัวดา 
4292501 แคลคลูัส 3 อ.พรวิลัย ชาญกิจกรรณ ์
4292701 สมการเชิงอนุพันธ์สามญั อ.พรวิลัย ชาญกิจกรรณ ์
4301201 ความน่าจะเป็นและสถติิ ดร.รุ่งรตัติกาล ม่วงไหม 

 

ภาคเรียนที่ 2/2564 
รหัส ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน 

1142402 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้ ผศ.นิเวศน์ ค ารัตน ์ 
2312704 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ ผศ.ศุภาวรี์ เลศิผาติวงศ์ 
4004802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อ.พรวิลัย ชาญกิจกรรณ ์
4291701 เทคนิคการเขยีนโปรแกรมทางคณติศาสตร์ อ.พรวิลัย ชาญกิจกรรณ ์
4293401 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร ์ ผศ.ดร.อารรีัตน ์อรุณชัย  
4293407 คณิตศาสตร์นันทนาการ อ.ปิยาภรณ์ แท่นทอง 
4293501 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ผศ.ดร.ศศิโสพิต บัวดา 
4294401 การวิเคราะห์เชิงซ้อน ดร.วันชัย ตาปญัโญ 
4294901 สัมมนาคณติศาสตร ์ อ.ดร.รักชาติ ประเสริฐพงษ ์
4613204 เครื่องดื่มและไอศกรีม อ.รังสิตา จันทรห์อม  
4614201 อาหารเพื่อสุขภาพ อ.สิรภัทร สิริบรรสพ  
0030305 ชีวิตกับการเงิน อ.นันทพร ไม้ทองดี 
0050403 การคิดเชิงระบบ อ.ปิยาภรณ์ แท่นทอง 
0070401 เทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ ่ ผศ. ดร.อาวีพร ปานทอง 
0080103 ทักษะการเรยีนภาษาองักฤษผ่านสื่อออนไลน ์ อ.ศราธรณ์ หมั่นปร ุ
4003904 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับ
วิทยาศาสตร ์

ผศ.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ,์  
ผศ.ดร.ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ 

4211301 ฟิสิกส์ทั่วไป ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวริิยะ 
4211601 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวริิยะ 
4291102 แคลคลูัส 2 อ.ดร.รักชาติ ประเสริฐพงษ ์
4291301 พีชคณิตเชิงเส้น อ.ปิยาภรณ์ แท่นทอง 
4291701 วิยุตคณติ ผศ.ดร.ศศิโสพิต บัวดา 
4293401 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร ์ ผศ.ว่าท่ี รต.อภิเดช มงคลปัญญา 
4293701 ระเบยีบวิธีเชิงตัวเลข อ.พรวิลัย ชาญกิจกรรณ ์
4295202 ทฤษฎีจ านวน นายนเรศ สวัสดิร์ักษา 

 

การประเมินกระบวนการ 
         คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้น าขั้นตอนในการพิจารณาก าหนดผู้สอน
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ดังกล่าวเข้าพิจารณาในการประชุม วันที่ 4 เมษายน 2565 ได้ข้อสรุปคือ ไม่มี
ข้อบกพร่องในกระบวนการจัดผู้สอน  
         นอกจากนี้คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรยังได้พิจารณาประเด็นส าหรับ
ผู้สอนที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ 3.51 ว่าควรจัดให้สอนร่วมกับอาจารย์อาวุโสหรือ
อาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่าในลักษณะของการร่วมสอนบางเนื้อหา 
 

การปรับปรุงกระบวนการตามผลการประเมินกระบวนการ 
ไมม่ีการปรับปรุงระบบและกลไกในปีที่ผ่านมา 

- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
การจัดการเรียนการสอน 
         ในปีการศึกษา 2565 หลักสูตรด าเนินการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท า มคอ. 3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีกลไกก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งแผนการ
เรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 

2. อาจารย์ผู้สอนน าส่งแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) มายังหลักสูตร
ก่อนเปิดภาคการศึกษาทุกรายวิชา 

3. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการทวนสอบแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.
3 และ มคอ.4) ให้ทันสมัยและถูกต้องในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม และตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการ
เรียนรู้ใน มคอ.3 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ของทุก
รายวิชา 

4. ก ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องแจกแผนการเรียนรู้รายวิชา(มคอ.3 และ มคอ.4) ทุก
รายวิชาให้นักศึกษา 

5. มีการก ากับติดตามให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินนักศึกษาตามแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) 

6. ควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
เช่นการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนที่เหมือนกัน การใช้ข้อสอบ
เดียวกันในการทดสอบความรู้ 

7. ควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษาให้
เป็นไปตามตามแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) และรายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 

8. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการทวนสอบแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.

- รายงานการประชุม 
- มคอ.3 
- มคอ.4 
- มคอ.5 
- มคอ. 6 
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5 และ มคอ.6) เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบในการจัดการเรียน
การสอนในครั้งต่อไป 

9. ก าหนดให้มีการประเมินการสอนปลายภาคเรียน และวิเคราะห์คุณภาพของการ
สอนในมุมมองของผู้เรียน โดยให้ผู้สอนน าเสนอต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในการประชุมหลักสูตร ว่าเห็นควรปรับปรุงรายวิชาหรือไม่อย่างไร และ
ควรจะมีการปรับปรุงแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และมคอ.4) อย่างไรในการ
สอนครั้งต่อไป 

 

ผลการด าเนินงาน 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง
แผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) 15 วันก่อนวันเปิดภาคการศึกษาทั้ง 2 
ภาคการศึกษา โดยให้มีการลงชื่อยืนยันการส่ง หากไม่ด าเนินการส่งตามก าหนด
ระยะเวลา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะด าเนินการติดตามไปยังอาจารย์ผู้สอน 
และมีการติดตามในการประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
            ในระดับหลักสูตร ได้มีการประชุมเพ่ือแจ้งก าหนดการการส่งแผนการเรียนรู้
รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ให้อาจารย์ผู้สอนทราบ และให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการ
โดยก่อนจะส่งไปยังคณะให้ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือทวนสอบความ
สอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ใน มคอ.3 กับ มคอ.2 ทั้งในส่วนของมาตรฐานผล
การเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ค าอธิบายรายวิชา ของทุกรายวิชา อีกทั้งยัง
ตรวจสอบให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
พร้อมทั้งส่งไฟล์เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและก ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท าแผนการ
เรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาเพ่ือแจกนักศึกษาในการก ากับติดตาม
ให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษาตามแผนการ
เรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) นั้น เมื่อระยะเวลาผ่านไปประมาณครึ่งภาค
การศึกษาหรือประมาณหลังสอบกลางภาคของนักศึกษาคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ด าเนินการก ากับติดตามโดยสุ่มเลือกนักศึกษาในหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน มาสอบถามในประเด็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน หากพบปัญหาก็จะประชุมเพ่ือ
วางแผนแก้ไขปัญหานั้น  
           ในส่วนของ การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนนั้น
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมสรุปผลการก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
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เมื่อสิ้นภาคการศึกษา เพ่ือพิจารณารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ. 6 ของทุกรายวิชา ว่าเป็นไปตามแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ 
มคอ.4) หรือไม่ และพิจารณาผลการประเมินกิจกรรมและโครงการที่สนับสนุน
กระบวนการเรียนการสอน ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ เพ่ือใช้ในการวาง
แผนการก ากับกระบวนการเรียนการสอน และก าหนดกิจกรรมและโครงการที่สนับสนุน
กระบวนการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป  ส่วนกรณีที่รายวิชามีหลายกลุ่มเรียน 
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมในตอนต้นภาคเรียนทั้งในภาคเรียนที่ 1 
และ 2 เพ่ือก าหนดกระบวนการเรียนการสอน และเกณฑ์การวัดประเมินผล และแจ้งให้
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มเรียนทราบเพื่อให้ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน และในแต่ละ
กลุ่มจะใช้ข้อสอบปลายภาคชุดเดียวกันโดยให้ผู้สอนที่สอนในรายวิชานั้นออกข้อสอบ
ร่วมกันและมีกระบวนการคัดข้อสอบเพ่ือใช้ในการสอบปลายภาคของนักศึกษา 
 
การประเมินกระบวนการ 
         คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้น าระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน ดังกล่าวเข้า
พิจารณาในวันที่ 4 เมษายน 2565 ไดข้้อสรุปคือ ไม่มีข้อบกพร่องในระบบและกลไกการ
ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการ
สอน กระบวนการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์และแบบผสมผสานเป็นปีที่สอง
นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานณ์ COVID-19 
การปรับปรุงกระบวนการตามผลการประเมินกระบวนการ 

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะด าเนินการตามระบบและกลไกการก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 และน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน ในปีการศึกษา 2565 นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการส่งเสริมการศึกษาตาม
แนวทางของ CWIE เริ่มจากระดับรายวิชา เพ่ือให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงและเห็น
แนวทางการท างานจริงในขณะเรียน และเนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 จึงมีการเพ่ิม
ระบบและกลไกเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่ใช้มา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งวางแผนรับมือสถานการณ์ COVID-19 ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบ (รอประกาศ) ในปีการศึกษา 2565  

 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
         หลักสูตรมีระบบและกลไกการบูรณาการพันธกิจด้านการวิจัย การบริการ

- รายงานการประชุม 
- มคอ.3 
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วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนในระดับปริญญา
ตรี ดังนี้ 

1. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน มีการประชุมวางแผน
การบูรณาการพันธกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และก าหนดโครงการ/
กิจกรรม ที่ส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ 

2. อาจารย์ผู้สอนก าหนดรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ที่ระบุการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับพันธกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

3. หลักสูตรด าเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจด้านการวิจัย การ
บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านทางโครงการ/
กิจกรรม ของหลักสูตร โดยมีนักศึกษาร่วมด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะและ
ความรู้ 

4. อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) โดย
ระบุผลการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ 

5. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตาม
กระบวนการการบูรณาการพันธกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

6. น าผลการทบทวนการด าเนินการมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการบูรณา
การพันธกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

 
ผลการด าเนินงาน 
        ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้มีการด าเนินการการบูรณาการพันธกิจด้านการ
วิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตรี อย่างน้อย 1 พันธกิจ ดังนี้ 

รายวิชา ผู้สอน 

พันธกิจ 

กา
รวิ

จัย
 

บร
ิกา

รวิ
ชา

กา
ร 

ศิล
ปะ

แล
ะวั

ฒ
นธ

รร
ม 

- มคอ.5 
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โครงงาน ผศ. ดร.อารีรตัน์ อรุณชัย      

สัมมนาคณติศาสตร ์ อ. ดร.รักชาติ ประเสริฐพงษ ์    

คณิตศาสตร์นันทนาการ อ.ปิยาภรณ์ แท่นทอง    
เทคโนโลยีการจดัการข้อมลู

ขนาดใหญ ่

ผศ. ดร.อาวีพร ปานทอง    

 
       มีการน ากระบวนการวิจัยทางคณิตศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการเรียน
การสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ในรายวิชาโครงงานและสัมมนา
คณิตศาสตร์ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ และ
มีระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าสัมมนาและโครงงานของนักศึกษา  ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์นันทนาการมีการฝึกฝนนักศึกษาในการถ่ายทอดความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ผ่านเกมและกิจกรรมต่าง ๆ และออกพ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรมให้นักเรียนตาม
โรงเรียนและรูปแบบแบบออนไลน์ ส าหรับรายวิชาเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาด
ใหญม่ีการน าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเทศกาลตรุษจีนมาจัดการเพ่ือให้พร้อมส าหรับการและ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
การประเมินกระบวนการ 
         หลักสูตรได้ด าเนินการประชุมในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ประชุมทบทวน
กระบวนการการบูรณาการพันธกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี พบว่าจ านวนรายวิชาใน
ปีการศึกษา 2564 ที่บูรณาการกับพันธกิจเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2563 
 
การปรับปรุงกระบวนการตามผลการประเมินกระบวนการ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นควรให้เพ่ิมระบบกลไกในการจัดหารายวิชาเรียนที่
สามารถน ามาบูรณาการกับ พันธกิจต่ าง ๆ เ พ่ิมขึ้นซึ่ งอาจเป็นรายวิชา อ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากวิชาเฉพาะด้าน และในอนาคตจะพิจารณาให้มีทุนสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมบูรณาการส าหรับพันธกิจที่ต้องใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 
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- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เป้าหมาย:  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาทุกคนได้รับการประเมินเป็น
ตามหลักวิชาการอย่างถูกต้องตาม
ศักยภาพ 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิครบทั้ง 5 โดเมน 
 

 
      ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกเดิมแบบ
เดียวกันกับของการปีการศึกษา 2563 เพราะพบว่าระบบและกลไกในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติดีแล้ว  
       หลักสูตรมีระบบการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมีกลไกการด าเนินการตามระบบ โดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนการประเมินนักศึกษาให้
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของ
หลักสูตร 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม/ชี้แจงเกณฑ์การประเมินนักศึกษา
ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษานั้น ๆ เพ่ือน าเกณฑ์ไปปฏิบัติ/จัดท า มคอ.3, มคอ.4 โดยมีเกณฑ์
การวัดผลประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดท า มคอ. 3, 
มคอ. 4 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอนตาม
ข้อตกลงใน   มคอ.3 และวิธีการประเมินข้างต้น   

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณา การจัดท า มคอ.5 มคอ.6 
เพ่ือประเมินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 

6. น าผลการประชุมเพ่ือใช้ในการวางแผนการประเมินนักศึกษาในภาค
การศึกษาต่อไป 
 

ผลการด าเนินงาน 
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเปิดภาคเรียน 1/2564 ในวันที่ 10 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ภาคเรียน 2/2564 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เพ่ือ

- รายงานการประชุม 
- มคอ.3 
- มคอ.5 
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วางแผนการประเมินนักศึกษาให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของหลักสูตร และชี้แจงเกณฑ์การประเมิน
นักศึกษาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษานั้น ๆ เพ่ือน าเกณฑ์ไปปฏิบัติ/จัดท า มคอ.3,  มคอ.4 โดยมีเกณฑ์การ
วัดผลประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ใช้วิธีการประเมินหลากหลายมีการประเมิน
ระหว่างเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรม  การประเมินตนเอง การประเมิน
โดยเพ่ือนร่วมชั้น การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย และการก าหนด
แนวปฏิบัติ และมีการให้คะแนนส่วนด้านคุณธรรมและจริยธรรมจ านวน 
20% ของคะแนนเต็ม 

2. ด้านความรู้ ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การ
น าเสนอรายงานและผลงาน การประเมินผลงานวิจัยในวิชาโครงงาน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา ใช้การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบ
ปฏิบัติ การน าเสนอรายงานและผลงาน สังเกตจากการแสดงความคิดเห็น
ในการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน  

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ใช้การ
สังเกตพฤติกรรม   การประเมินตนเอง   ประเมินจากการท างานกลุ่มและ
งานที่มอบหมาย  ตลอดจนการประเมินจากความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้การสอบข้อเขียน  การสอบปากเปล่า  การสอบปฏิบัติ  การ
แสดงความคิดเห็นในขณะร่วมอภิปรายในชั้นเรียน  หรือประเมินจากการ
ท าแบบึกหัดและงานที่มอบหมาย  ตลอดจนประเมินจากการน าเสนอ
ผลงานในชั้นเรียน 

     ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดท า 
มคอ. 3, มคอ. 4 โดยในภาคเรียนที่ 1/2564 และภาคการศึกษาที่ 2/2564 ก่อน
เปิดภาคเรียน 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มคอ. 3, มคอ. 4 ให้ถูกต้องโดยยึดตาม มคอ. 2 เป็นหลัก ทั้งนี้มี
รายวิชาที่มีการทวนสอบทั้งหมดมี 29 รายวิชา ได้แก่ การคิดและการแก้ปัญหา   
แคลคูลัส 1 แคลคูลัส 2 แคลคูลัส 3 หลักการคณิตศาสตร์ พีชคณิตนามธรรม ความ
น่าจะเป็นและสถิติ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข โครงงาน 
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เรขาคณิต ทฤษฎีเซต ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประกันภัย การวิเคราะห์
ข้อมูลและการค านวณด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คณิตศาสตร์ การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การคิดเชิงระบบ เทคโนโลยีการ
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ วิยุตคณิต พีชคณิตเชิงเส้น วิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์       
การวิเคราะห์เชิงซ้อน  สัมมนาคณิตศาสตร์ เทคนิคการเขียนโปรแกรมทาง
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์นันทนาการ ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ทฤษฎีจ านวน การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ   
         อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดท า มคอ. 3,  
มคอ. 4 ตามเกณฑ์ที่ประชุมดังนี้ 
      -  อาจารย์ผู้สอนท าการชี้แจงรายละเอียดรายวิชา/เกณฑ์การประเมิน/
เครื่องมือในการประเมินฯลฯ ให้นักศึกษาทราบในสัปดาห์แรกของภาคเรียน 
      - อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกันจัดท า มคอ.3 และวิธีการประเมินเป็นแนวทาง
เดียวกัน จัดท าเครื่องมือประเมินนักศึกษา (ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค)ร่วมกัน 
      - ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนประชุมเพ่ือพัฒนาเครื่องมือในการ
ประเมินคุณภาพ เช่น การจัดท าข้อสอบร่วมกัน ข้อสอบที่สามารถวัดความรู้และ
ทักษะตามาตรฐานการเรียนรู้ของวิชานั้น 
 

 การประเมินกระบวนการ 
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ประเมิน
กระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ือน าไปใช้ในปีการศึกษา 
2565 ปรากฏว่าระบบการประเมินผลการเรียนรู้ยังต้องมีการปรับปรุงเรื่องการ
ติดตามการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลระหว่างภาคด้วย เพ่ือให้การจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
การปรับปรุงกระบวนการตามผลการประเมินกระบวนการ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการปรับปรุงระบบกลไกเพ่ือปรับใช้ในปี
การศึกษา 2565 โดยการเพ่ิมระบบและกลไกติดตามการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผลระหว่างภาค โดยการเพ่ิมช่องทางให้ค าปรึกษาในกรณีเกิดปัญหาใน
ระหว่างการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน 
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- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
      หลักสูตรมีระบบการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและมี
กลไกการด าเนินการตามระบบ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
1. มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วมโดยอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาชี้แจงเกณฑ์การประเมินและสอบถามเพ่ือให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
และเสนอแนะเพ่ิมเติมได ้ 
2. มีผลการประเมินการเรียนรู้โดยใช้ตามสภาพจริงเช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การ
สอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การบ้าน งานที่มอบหมาย การน าเสนอรายงานและ
ผลงาน สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นในการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน สังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษา วัดทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือสะท้อนการปฏิบัติงานจริง  
3. มีการก ากับวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพ ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน เช่น มีคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อสอบ  
4. มีการก าหนดการประเมินการตัดเกรดชัดเจนสอดคล้องกับเกณฑ์ที่นักศึกษามีส่วน
ร่วมหรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือข้อมูลที่มาของคะแนนที่ใช้ใน
การตัดเกรดชัดเจน  
ผลการด าเนินงาน 
    หลังจากที่ได้ด าเนินการตามระบบการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามระบบและกลไกในปีการศึกษา 2563 แล้ว หลักสูตรได้ประชุมในวันที่ 
4 พฤษภาคม 2564 เพ่ือประเมินกระบวนการการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาแล้วเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาดังนี้ 
      - ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนก าหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละ
วิชาใน มคอ 3 และอาจารย์ผู้สอนชี้แจงรายละเอียดรายวิชา/เกณฑ์การประเมิน/
เครื่องมือ ในการประเมินให้นักศึกษาทราบในสัปดาห์แรกของภาคเรียน 
      - ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนประชุมเพ่ือปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่
ใช้ในการประเมิน  
       - อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกันจัดท า มคอ.3 และวิธีการประเมินเป็น
แนวทางเดียวกัน จัดท าเครื่องมือประเมินนักศึกษาร่วมกัน 
       - มีการก ากับวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา และมีคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่
ใช้ในการประเมิน  
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- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.
5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
       หลักสูตรมีระบบการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)และมีกลไกการด าเนินการตามระบบ 
โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
       1. ในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการหลักสูตรมีการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 โดยจัดชี้แจง
อาจารย์ในที่ประชุมสาขาวิชา ถึงรายละเอียดและก าหนดการในการจัดส่ง มคอ.5 
และ มคอ.6 หลังสิ้นสุดปีภาคการศึกษาภายใน 30 วัน  
2. อาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 
จัดส่งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาก่อน  
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา มคอ.5 และ มคอ.6 ทุกรายวิชา สรุป
ปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางการแก้ปัญหาที่อาจารย์ผู้สอนชี้แจง และรายละเอียดของ
ผลการประเมินผู้เรียน ตรวจสอบความผิดปกติของการวัดผลประเมินผลแต่ละ
รายวิชา จัดท ารวบรวมข้อมูลในแต่ละภาคการศึกษา  
4. รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ส าหรับปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2565 โดยการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ผลการด าเนินงาน 
      หลังจากท่ีได้ด าเนินการตามระบบการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ตามระบบและกลไกใน
ปีการศึกษา 2564 แล้ว หลักสูตรได้ประชุมและประเมินกระบวนการการก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ
มคอ.7) แล้วเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการการก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี้ 
        อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอนตามข้อตกลง
ใน มคอ.3 และวิธีการประเมินข้างต้น  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม
พิจารณา การจัดท า มคอ.5 มคอ.6 ในภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณา การจัดท า มคอ.5 
มคอ.6 ในภาคเรียน 2/2564  ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565  
 
การประเมินกระบวนการ 

 



77 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมประเมินกระบวนการการก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5  มคอ.6 และ 
มคอ.7) และเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการการก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) เพ่ือ
น ามาใช้ในปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565  
     1. การก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่
เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้  
     2. มีการก ากับวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพ ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้าง
ข้อสอบใหม่ๆ เสมอ มีเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดข้ันสูงได้)  
     3. การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้
มาตรฐานเดียวกัน  
     4. การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (ก าหนดเกณฑ์การประเมิน/การ
ตัดเกรดชัดเจน สอดคล้องกับที่เกณฑ์ที่นักศึกษามีส่วนร่วมหรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่
แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรดชัดเจน การ
กระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของ
รายวิชา)  
     5. การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF  
     6. การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียด
ใน มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ.7 
     7. ควรมีการสอนซ่อมเสริมหรือกระตุ้นให้นักศึกษาช่วยกันเรียน เช่น การติวกัน
ระหว่างเพื่อน หรือพ่ีติวให้น้องมากขึ้นกว่าเดิม  
     8. มีการปรับการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด 
(covid 19) 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เอกสารหลักฐาน

ประกอบ  ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เอกสารหลักฐาน
ประกอบ  ดัชนีบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อย
ร้ อยละ 80 มีส่ วน
ร่ วมในการประชุม
เพ่ือวางแผนติดตาม 
แ ล ะ ท บ ท ว น ก า ร
ด าเนินงานหลักสูตร 

หลักสูตร มีการประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดปี
การศึกษา อาทิเช่น 
1. ประชุมจัดสอนนักศึกษาภาค

ปกติ 1/2564 มีผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเข้าร่วมประชุมจ านวน  
5  คน คิด เป็นร้อยละ  100   

2. ประชุมในช่วงก่อนเปิดภาค
เรียน 1/2564 
- วาระการประชุมเรื่อง เตรียม
ความพร้อมด าเนินการประเมิน
คุณภาพหลักสูตร ลงวันที่ 20 
เมษายน 2564 มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมจ านวน  5  คน คิด เป็น
ร้อยละ  100  
- วาระการประชุมเรื่อง การ
พัฒนาอาจารย์, ปัญหาการใช้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ลงวันที่ 
10 พฤษภาคม 2564 มี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เข้าร่วมประชุมจ านวน  5  คน 
คิด เป็นร้อยละ  100  
- วาระการประชุมเรื่อง 
โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษา
ใหม่ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเข้าร่วมประชุมจ านวน  

  - รายงานการประชุม 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เอกสารหลักฐาน
ประกอบ  ดัชนีบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

5  คน คิด เป็นร้อยละ  100  
3. ประชุมในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 

1/2563 

- วาระการประชุมเรื่อง การ

ด าเนินงานของหลักสูตร มี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เข้าร่วมประชุมจ านวน  5  คน 

คิด เป็นร้อยละ  100 

- วารระการประชุมเรื่อง การ

จัดการสอนนักศึกษา 2/2564  

มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เข้าร่วมประชุมจ านวน  5  คน 

คิด เป็นร้อยละ  100 

- วาระการประชุมเรื่อง การ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ลง

วันที่ 22 กันยายน 2564 มี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เข้าร่วมประชุมจ านวน  5  คน 

คิด เป็นร้อยละ  100 

4. ประชุมการจัดท า มคอ . 5, 

(เทอมต้น) และ มคอ. 3, มคอ. 

4 (เทอมปลาย) มีอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วม

ประชุมจ านวน  5  คน คิด 

เป็นร้อยละ  100 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เอกสารหลักฐาน
ประกอบ  ดัชนีบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

5. ประชุมปิดภาคเรียนที่ 2/2564 

วาระการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

การเรียนรู้ของนักศึกษา (เทอม

ปลาย) และ มคอ.7 มีอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วม

ประชุมจ านวน  5  คน คิด 

เป็นร้อยละ  100 

2) มีรายละเอียดของ
หลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้า
มี) 

มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.
2) โดยจัดท าตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(มคอ.1) และ/หรือมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ส า ข า / ส า ข า วิ ช า ทั้ ง นี้
หลั กสู ต ร วิ ทย าศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ได้ผ่านการ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้งที่ 11/2562 วันที่ 
24 ตุลาคม 2562 และผ่านการ
พิจารณาโดย สป.อว. เมื่อวันที่ 26 
กันยายน 2564 

  มคอ.2 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

3) มีรายละเอียดของ
รายวิชา และ
รายละเอียดของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิด

มีการจัดท า มคอ.3 ครบทุกรายวิชา
ก่ อ น เ ปิ ด ส อ น ใ น แ ต่ ล ะ ภ า ค
การศึกษา โดยในภาคการศึกษาที่ 
1/2564 มีการจัดท า มคอ.3 
จ านวน  31 รายวิชา ภาค
การศึกษาที่ 2/2564 มีการจัดท า 
มคอ.3 และ มคอ. 4 จ านวน 24 
รายวิชา รวม 2 ภาคเรียน 55 

  มคอ.3 และ มคอ.4 
ทุกรายวิชา 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เอกสารหลักฐาน
ประกอบ  ดัชนีบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

สอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

รายวิชาครบทุกรายวิชา 
 

4) จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของ
รายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุก
รายวิชา 

มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
ครบทุกรายวิชา หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา โดยในภาคการศึกษาที่  
1/2564  มีการจัดท า มคอ.5 
จ านวน 31 รายวิชา   ภาค
การศึกษา  2/2564 มีการจัดท า 
มคอ.5 และ มคอ.6  จ านวน  24 
รายวิชา ภายหลังสิ้นสุด ภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอน  รวม 2 ภาค
เรียน 55 รายวิชา ครบทุกรายวิชา 

  มคอ.5 และ มคอ.6
ทุกรายวิชา 

5) จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60วัน 
หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตรตามแบบ   มคอ. 7  
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 60 วัน 

  มคอ. 7 

6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย

มีรายวิชาที่ เปิดท าการเรียนการ
สอนตลอดปีการศึกษา 2564 ใน
หลักสูตร TQF โดยสาขาวิชามีการ
แต่งตั้ งคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสั ม ฤทธิ์ ข อ งนั ก ศึ กษ าต า ม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 (หรือโดยมีคณะ

  - รายงานการประชุม 
- รายงานแบบสอบ 
 ถามทวนผลสัมฤทธิ์ 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เอกสารหลักฐาน
ประกอบ  ดัชนีบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

ละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

กรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการ เรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3) ทั้งนี้มีรายวิชาที่
มีการทวนสอบโดยคณะกรรมการ
ทั้งหมด 14 รายวิชา ได้แก่ ความ
น่าจะเป็นและสถิติ  หลักการ
คณิตศาสตร์ แคลคูลัส 1 แคลคูลัส 
2 วิชาแคลคูลัส 3  การคิดเชิง
ระบบ พีชคณิตนามธรรม ทฤษฎี
จ านวน เรขาคณิต การวิเคราะห์
เชิงซ้อน ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น การ
วิเคราะห์ข้อมูลและการค านวณ
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
คณิ ต ศ าส ตร์ ป ร ะกั นภั ย  แล ะ
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 

7) มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

หลั กสู ต ร วิ ทย าศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์มีการน าผล
การประ เมินการด า เนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีการศึกษา 
2563 มาพัฒนา/ปรับปรุง ด้านการ
จัดการเรียนการสอน  
 1. การประเมินผลการเรียนรู้ 
ได้แก่ มีการประชุมการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาการคิดและการ
แก้ปัญหาและการประเมิน 
ผลให้เหมือนกันทุกกลุ่ม 
2. มีการปรึกษากันระหว่างอาจารย์

  - รายงานการประชุม 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เอกสารหลักฐาน
ประกอบ  ดัชนีบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

และจัดหาอุปรณ์และวิธีการเพ่ือ
ปรับปรุงระบบการเรียนการสอน
แบบปกติสู่ ระบบออนไลน์ เ พ่ือ
รับมือกับสถานการณ์ COVID-19 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 
ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค า 
แนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

ไม่มีการแต่งตั้งอาจารย์ใหม่    

9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนได้รับ
การพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 

ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์จ านวน 5 คน ได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพจ านวน 5  คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 
1. อ. ดร.วันชัย  ตาปัญโญ 
- โครงการสัมมนาวิชาการและ
น าเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ 
ครั้งที่ 9 วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 
2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ ์
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท า
หลักสูตร Sandbox” (ออนไลน์) 
ในวันที่ 11 เมษายน 2564 โดยทีม
วิทยากรคณะท างานเพ่ือส่งเสริม
การจัดการศึกษาที่แตกต่างจาก

  - รายงานการประชุม 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เอกสารหลักฐาน
ประกอบ  ดัชนีบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

มาตรฐานการศึกษา จาก สป.อว. 
2. ผศ. ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย 
- โครงการสัมมนาวิชาการและ
น าเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ 
ครั้งที่ 9 วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 
2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ ์
3. ผศ.ชม ปานตา 
- โครงการสัมมนาวิชาการและ
น าเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ 
ครั้งที่ 9 วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 
2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ ์
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท า
หลักสูตร Sandbox” (ออนไลน์) 
ในวันที่ 11 เมษายน 2564 โดยทีม
วิทยากรคณะท างานเพ่ือส่งเสริม
การจัดการศึกษาที่แตกต่างจาก
มาตรฐานการศึกษา จาก สป.อว. 
4. ผศ. ว่าที่ ร.ต.อภิเดช  มงคล
ปัญญา 
- การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 
ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ.
2565 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียน
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เอกสารหลักฐาน
ประกอบ  ดัชนีบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี 
5. อ. ดร.รักชาติ ประเสริฐพงษ์ 
- โครงการสัมมนาวิชาการและ
น าเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ 
ครั้งที่ 9 วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 
2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ ์
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท า
หลักสูตร Sandbox” (ออนไลน์) 
ในวันที่ 11 เมษายน 2564 โดยทีม
วิทยากรคณะท างานเพ่ือส่งเสริม
การจัดการศึกษาที่แตกต่างจาก
มาตรฐานการศึกษา จาก สป.อว. 

10) จ านวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้าม)ี ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน 

- -  

11) ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ในปีการศึกษา 2564 ทางหลักสูตร
ได้มีการประเมินความพึงพอใจต่อ
คุณภาพหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 4 ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ย  อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เท่ากับ 4.31 

  - รายงานผลสรุป 
  แบบสอบถาม 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เอกสารหลักฐาน
ประกอบ  ดัชนีบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

12) ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ในปีการศึกษา 2564 ทางหลักสูตร
ได้มีการประเมินความพึงพอใจ
ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ จ านวน 6 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 23.10 ของจ านวน
บัณฑิต 26 คน) โดยมีระดับความ
พึงพอใจเท่ากับ 4.31 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

  - รายงานผลสรุป 
  แบบสอบถาม 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 10  
จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 5  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5 100  
จ านวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 10  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100  
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิ์ผล 

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
ไม่พบปัญหาในการบริหาร

หลักสูตร 
- - 

   
 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ผลการด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
เป้าหมาย :  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
มีสิ่งสนับสนุนเพียงพอ 
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพ 

อาจารย์และนักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการจัดสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
 

 

จากการด าเนินการในปีการศึกษา 2564 ได้ด าเนินการขั้นตอน โดยจัดหาหนังสือ

เข้าห้องสมุดของสาขาวิชาเพ่ิม ตามงบประมาณที่จัดให้ มีระบบหรือแบบฟอร์มในการ 

ยืม - คืนหนังสือ เพ่ือป้องกันการสูญหาย มีการน าระบบออนไลน์เข้ามาช่วยสนับสนุนใน

การจัดการเรียนการสอน มีเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แจกจ่ายให้นักศึกษาใช้ในการศึกษาใน

รายวิชาต่าง ๆ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้ด าเนินการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ครอบคลุมใน 3 ประเด็น คือ  

    1.ระบบการด าเนินงานของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  โดยการมีส่วนร่วมของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

    2. จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

โดยเฉพาะอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์  

    3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์

 

 

 



88 

ผลการด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- ระบบการด าเนินงานของสาขาวิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้จัดท าระบบซึ่งเป็นแนวทางในการได้มาซึ่งสนับสนุน 

โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

    1. หลักสูตรมีการใช้ทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน ตามที่มหาวิทยาลัย

จัดสรรให้ เช่น ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จาก Google และ Microsoft 

    2. หลักสูตรส ารวจความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล เช่น

ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ ต ารา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ 

ฐานข้อมูล เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตร ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 

    3. หลักสูตรด าเนินการแจ้งผลการส ารวจ ต่อหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

คณะและมหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

    4. หลักสูตร มีการจัดพื้นที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์

สนทนาหรือท างานร่วมกัน ผ่านระบบออนไลน์  

    5. หลักสูตรมีการจัดประชุมอาจารย์ผู้สอน เพ่ือส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้เพิ่มเติม จะด าเนินการวางแผนจัดหาดังนี้ 

       5.1 หากเป็นวัสดุ จะด าเนินการจัดซื้อจ้างผ่านงบประมาณวัสดุของสาขาวิชา 

       5.2 หากเป็นครุภัณฑ์ จะด าเนินการให้หัวหน้าสาขาวิชา ด าเนินการประสานคณะฯ 

เพ่ือด าเนินการจัดหา โดยแบ่งเป็นเขียนโครงการเพ่ือขอจากงบประมาณแผ่นดิน และขอ

งบประมาณจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะตอนจัดสรรงบประมาณในแต่ละ

ปีงบประมาณ 

       5.3 หากหลักสูตรพบว่า สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใด ๆ ขัดข้อง ไม่สามารถใช้การได้ 

จะท าการแจ้งประธานหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือประสานให้หัวหน้าสาขาวิชา

ทราบ เพ่ือด าเนินการแก้ไข 
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    6. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากผู้เกี่ยวข้อง นักศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน          

    7. น าประเด็นปัญหาหรือข้อมูลในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เข้าปรึกษาหารือ ใน

การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

 

ผลการด าเนินงาน 

  1. หลักสูตรมีการใช้ทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน ตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้ 

     - ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้

สายภายในมหาวิทยาลัย 

     - มหาวิทยาลัยจัดหา SIM CARD ส าหรับนักศึกษาเพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอน

ออนไลน์ 

   2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุม เพ่ือชี้แจงให้อาจารย์ที่ปรึกษาและ

อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาท าการส ารวจความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือ

จัดท าฐานข้อมูล เช่น ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อาคารเรียนห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ ต ารา/หนังสือ 

แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 

  3. หลักสูตรด าเนินการแจ้งผลการส ารวจเป็นล าดับขึ้นไปยังหัวหน้าสาขาวิชา

คณิตศาสตร์และสถิติ คณะและมหาวิทยาลัย 

  4. หลักสูตร มีการจัดกิจกรรมออนไลน์ให้นักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะกันในช่วง

สถานการณ์ COVID-19 และยังมีการจัดพ้ืนที่/สถานที่บริเวณห้อง 712 และ 714 เตรียม

ไว้ส าหรับช่วงที่สถานการณ์โรคระบาดผ่อนคลาย เพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ 

สังสรรค์สนทนาหรือท างานร่วมกันมีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ 

  5. หลักสูตรมีการจัดประชุมอาจารย์ผู้สอน เพ่ือส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้เพิ่มเติม โดยเน้นไปที่อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
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   6. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากผู้เกี่ยวข้องนักศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 

      ในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการ โดยจัดหา

หนังสือด้านคณิตศาสตร์และสถิติเข้าห้องสมุดของสาขาวิชา รวมถึงอุปกรณ์การจัดการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์เพ่ิมเติมจากปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้เพียงพอต่อความ

ต้องการในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

 จากการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พบว่า อาจารย์และนักศึกษามี

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.17 และ 4.05 ตามล าดับ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
แบ่งเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
    1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูป้ระเภทบุคคล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์  มีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงสอดคล้องกับรายวิชาที่รับผิดชอบ และท า

การสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในบางรายวิชา  

    2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประเภทวัสดุและครุภัณฑ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวก

ให้นักศึกษาและอาจารย์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 

โทรทัศน์ วิทยุเทป  ล าโพง  ไมโครโฟน  เครื่องคิดเลข  โต๊ะ เก้าอ้ี ปริ้นเตอร์ และเครื่อง

ถ่ายเอกสาร  whiteboard และ visualization อยู่ในห้องสมุด ห้องติวและในห้องเรียน

ยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์ visualization  whiteboard microphone เพ่ือใช้เป็นสื่อ

สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน และการน าเสนอผลงานของนักศึกษา มี

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จ านวน 1 ห้องและคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง นอกจากนี้ ยังมี

วัสดุอุปกรณ์ที่จะรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น เมาส์ปากกา สายส าหรับ

เชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิค แลปท็อป และโปรแกรมในการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์จาก Google Microsoft และโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่อาจารย์น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กันเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนแบบอนไลน์มีประสิทธิภาพมากที่สุด  

    3. ระบบการสืบค้นวารสารและเอกสารของไทยและต่างประเทศ สามารถสืบค้นได้
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จากเว็บ ไซต์  http://aritc.nsru.ac.th/index_library.php ของส านักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สามารถสืบค้นวารสาร (Journal) ได้ทั่วโลก ดังนี้ 

1) SpringerLink eBooks  

2) e - Book จากระบบ OCLC NetLibrary 

3) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (ThaiLIS Digital Collection) 

4) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

4.1) ฐานข้อมูล EBSCO(EDS) IEEE/IEE Electronic Library (IEL)  

4.2) ฐานข้อมูล ScienceDirect 

4.3) ฐานข้อมูล SpringerLink 

4.4) ฐานข้อมูล Dissertations & Theses Global 

4.5) ฐานข้อมูล ACM Digital Library 

4.6) ฐานข้อมูล Web of Science  

4.7) ฐานข้อมูล American Search Complete 

4.8) ฐานข้อมูล Emerald Insight 

4.9) ฐานข้อมูล Computer & Applied Science Complete (CASC) 

4.10) ฐานข้อมูล IEEE 

      นอกจากนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ยังมีหนังสือและ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาในสาขาที่เปิดสอนเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ค้นคว้าหาความรู้

เพ่ิมเติมนอกเหนือจากในเวลาเรียน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

คณิตศาสตร ์
ที ่ ชื่อหนังสือ/ต าราเรียน จ านวน (เล่ม) 
1 พจนานุกรมศัพท์คณิตศาสตร์ 5 
2 1234 แบบฝึกหัดและเทคนิคการแก้ปัญหาโจทย์

แคลคูลัส 
5 

3 แคลคูลัส 1 3 
4 แคลคูลัส 2 11 
5 แคลคูลัส 3 14 
6 แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร 2 
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7 แคลคูลัส 2 ส าหรับวิศวกร 2 
8 แคลคูลัส 3 ส าหรับวิศวกร 2 
9 แคลคูลัสเบื้องต้นส าหรับผู้เริ่มเรียน 1 
10 การแก้โจทย์แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยวูล

เฟรมแอลฟา 
1 

11 CALCULUS AND REAL ANALYSIS PART A : ฉบับ
เน้นการพิสูจน์ 

3 

12 CALCULUS AND REAL ANALYSIS PART B : ฉบับ
เน้นการพิสูจน์ 

3 

13 ตรรกศาสตร์และทฤษฎีเซต 2 
14 หลักการคณิตศาสตร์ 10 
15 คณิตศาสตร์เบื้องต้น 7 
16 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 5 
17 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1 
18 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 2 
19 สมการเชิงอนุพันธ์ 12 
20 สมการเชิงอนุพันธ์แบบธรรมดา 4 
21 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 4 
22 การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ เล่ม 1 1 
23 สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์เชิง

วิศวกรรมศาสตร์ 
1 

24 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
25 หลักคณิตศาสตร์ 4 
26 คณิตศาสตร์ วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ 2 
27 ทฤษฎีสมการเชิงฟังก์ชัน 2 
28 อนุพันธ์และการประยุกต์ 4 
29 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 
30 Integral และการประยุกต์ 1 
31 แคลคูลัส อนุพันธ์ และอินทิกรัล 1 
32 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 1 
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33 วิธีการแปลงลาปลาซเบื้องต้น 4 
34 ตรีโกณมิติ 2 
35 เรขาคณิต 8 
36 เรขาคณิตวิเคราะห์ 2 
37 รากฐานเรขาคณิต 2 
38 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 5 
39 เวกเตอร์ 1 
40 สรุปเนื้อหาและรวมสูตรแคลคูลัส 5 
41 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 4 
42 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับเศรษฐศาสตร์ 1 
43 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 1 
44 แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ 1 
45 อสมการ 5 
46 สมการเชิงฟังก์ชัน 2 
47 อสมการและสมการเชิงฟังก์ชัน 2 
48 ฟังก์ชันเชิงซ้อนและการประยุกต์ส าหรับนัก

คณิตศาสตร์ 
1 

49 ทฤษฎีกราฟ 9 
50 คอมบินาทอริก 4 
51 พีชคณิต 6 
52 ทฤษฎีจ านวน 4  
53 ทฤษฎีตัวแทนของกรุปจ ากัด 2 
54 คณิตศาสตร์ขั้นสูง 1 
55 พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น 2 
56 ระบบจ านวน 4 
57 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์ 3 
58 การคิดและการตัดสินใจ 2 
59 ครบเครื่องเรื่องการคิด 1 
60 การพัฒนาความคิดเชิงตรรกะ 1 
61 ตรรกศาสตร์ 6 
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62 ค่าสมบูรณ์ฉบับขอบเขต ภาคสมการ 2 
63 สุดยอดนักคณิตศาสตร์ 1 
64 คณิตศาสตร์ ยิ่งชอบ ยิ่งเก่ง ยิ่งเรียน ยิ่งสนุก 2 
65 Text book (หนังสือภาษาต่างประเทศ) 60 

สถิติ 
ที ่ ชื่อหนังสือ/ต าราเรียน จ านวน (เล่ม) 
1 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1 3 
2 สถิติคณิตศาสตร์ 1 6 
3 สถิติคณิตศาสตร์ 2 6 
4 การทดสอบเชิงสถิติ 4 
5 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2 
6 การแจกแจงเชิงสถิติ 1 
7 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1 
8 การวางแผนการทดลองเล่ม 1 1 
9 การวางแผนการทดลองเล่ม 2 2 
10 การวางแผนการทดลองส าหรับการวิจัย 2 
11 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองข้ันพ้ืนฐาน 2 
12 สถิติเพ่ือการวิจัยด้วยโปรแกรมเล่ม 1 2 
13 หลักการสถิติวิจัยและการใช้โปรแกรม 1 
14 สถิติเพ่ือการวิจัยด้วยโปรแกรมเล่ม 2 2 
15 เรียนสถิติด้วย spss 1 
16 การจ าลอง 1 
17 การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 1 
18 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติและวิศวกรรม 3 
19 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 2 
20 การวัด การประมาณ และความน่าจะเป็น 1 
21 ความน่าจะเป็น PREBABILITY 1 
22 ความน่าจะเป็นและสถิติ 2 
23 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์ 1 
24 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1 
25 การวางแผนและการวิเคราะห์การทดลองทางชีววิทยา 2 
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ประกอบ 
26 สถิตินอนพาราเมตริก 6 
27 การวัดและการสร้างต้นแบทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือ

วิเคราะห์การกระจายรายได้ 
1 

28 การสร้างและประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม 2 
29 การวิจัยและการด าเนินการ 1 
30 ระเบียบวิธีสถิติ 2 
31 ระเบียบวิธีสถิติทางการศึกษา 1 
32 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและโปรแกรม 1 1 
33 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3 
34 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในวิศวกรรม 1 
35 การออกการวิจัย 1 
36 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย 1 
37 ระเบียบวิธีการวิจัยเบื้องต้น 2 
38 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 3 
39 สถิติอ้างอิงเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 1 
40 สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ 4 
41 สถิตินันพาราเมตริก 2 
42 สถิติส าหรับนักสังคมศาสตร์ 1 
43 สถิติธุรกิจ 4 
44 สถิติเพ่ือการตัดสินใจ 1 
45 เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ 1 
46 สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 1 
47 สถิติเบื้องต้น เรียนพ้ืนฐานง่ายๆ ได้ด้วยตัวเอง 1 
48 สถิติวิทยาทางการวิจัย 1 
49 สถิติเพ่ือการวิจัย 4 
50 ระเบียบวิธีสถิติเพ่ือการศึกษา 1 
51 หลักสถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 1 
52 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 1 
53 การวิเคราะห์สถิติส าหรับการบริหารและการวิจัย 2 
54 การวิเคราะห์สถิติ 2 
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ประกอบ 
55 การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว 2 
56 การวิจัยเชิงปฏิบัติ 1 
57 การวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากร 5 
58 สถิติฉบับการ์ตูน 1 
59 สถิติในงานวิจัยเลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสม 1 
60 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส าหรับการวิจัย 1 
61 สถิติเล่มเดียวจบ 1 
62 การวิเคราะห์การถดถอย 7 
63 สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณข้ันสูง 2 
64 การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร 2 
65 การใช้สถิติหลายตัวแปรเพื่อการวิจัย: การออกแบ 

การวิเคราะห์ และการตีความหมาย 
1 

66 สถิติส าหรับการวิจัย 1  
67 สถิติส าหรับงานวิจัย 2 
68 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัย 2 
69 สถิติพ้ืนฐาน 1 
70 สถิติพ้ืนฐานเพื่องานวิจัยท้องถิ่น 3 
71 สถิติพ้ืนฐาน พร้อมตัวอย่างการวิเคราะห์ด้วย

โปรแกรม MINITAB SPSS และ SAS 
4 

72 หลักสถิติ 3 
73 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับเศรษฐศาสตร์ 2 
74 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส าหรับการวิจัย 1 
75 สถิติส าหรับชีววิทยา 1 
76 การวัดและการสร้างตัวแบบทางเศรษฐศาสตร์ 1 
77 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัย 1 
78 สถิติประยุกต์: ปฐมบทแห่งการวิจัยทางสังคม 1 
79 สถิติการศึกษา 1 
80 การแปลงข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ 1 
81 สถิติส าหรับวิศวกรโรงงาน 1 
82 REGRESSION MODELS: ANALYTICS-BASED 1 
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ประกอบ 
APPROACII 

83 การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS 1 
84 การพัฒนาทฤษฎีด้วยการวิจัยลิสเรล 1 
85 ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ 1 
86 การวิจัยแบบผสมวิธี : กระบวนการทัศน์การวิจัยใน

ศตวรรษท่ี 21 
1 

87 ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ 1 
88 วิธีวิทยาการวิจัย 2 
89 Text book (หนังสือภาษาต่างประเทศ) 24 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ที ่ ชื่อหนังสือ/ต าราเรียน จ านวน (เล่ม) 
1 แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยแมทแลบ 2 
2 คู่มือโปรแกรมส าเร็จรูป 2 
3 การใช้โปรแกรม Maple 4 
4 GSP โปรแกรมคณิตศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้ 6 
5 การใช้โปรแกรม MATLAB ส าหรับการวิเคราะห์ทาง

สถิติ 
2 

6 MATLAB เบื้องต้น 1 
7 พ้ืนฐาน MATLAB 1 
8 การประยุกต์ MATLAB 1 
9 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย EXCEL 2 
10 หลักสถิติวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS 2 

หนังสือเรียน/คู่มือ หนังสืออ่านเสริม คณิตศาสตร์ ระดับประถม ม.ต้น และ 
ม.ปลาย 
 
ที ่ ชื่อหนังสือ/ต าราเรียน จ านวน (เล่ม) 
1 รวมข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์พร้อมแนวคิด 3 
2 เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ 1 
3 แนวข้อสอบเข้า รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ 1 
4 คณิตศาสตร์ smart-I 2 
5 สุดยอดคณิตศาสตร์พิชิต smart-I 1 
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ประกอบ 
6 สรุปหลักคณิตศาสตร์ ม.6 ติวให้ผ่านและสอบได้ 

100% 
1 

7 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.ปลาย สอบได้ 100% 1 
8 หัวใจคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน: O-NET & คณิต (พ้ืนฐาน) 

9 วิชาสามัญ  
1 

9 เฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ โควตา มข. ฉบับรวม 9 
พ.ศ. (50-58) 

1 

10 UNHATE MATH: สรุปหลักคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 
ฉบับสมบูรณ์ 

1 

11 ติวเข้ม O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ 1 
12 แนวข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 1 
13 คณิตคิดเร็วทีละเรื่อง ความน่าจะเป็น 1 
14 รวมเฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น 
1 

15 รอบรู้ TU STAR คณิตศาสตร์ (02) สายศิลป์ 1 
16 คลังข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.4-5-6 1 
17 ยุทธวิธีแก้ปัญหาโจทย์ยาก ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ 

25 พ.ศ. 
1 

18 คัมภีร์คณิตศาสตร์ (ENTRANCE PAT 1) 1 
19 อ่านขาด! คณิตศาสตร์ (โจทย์เตรียมสอบ PAT 1 และ 

7 วิชาสามัญ เล่มเดียวจบ) 
1 

20 หัวใจคณิตศาสตร์ ม.4-5-6 1 
21 รวมโจทย์คณิต เก่งคิดแก้ปัญหา 1 
22 คัมภีร์รวมข้อสอบ ENT วิชาคณิตศาสตร์ 2 1 
23 เฉลย entrance 13 ปี คณิตศาสตร์ 2  1 
24 ติวโจทย์แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้า

มหิดลวิทยานุสรณ์ 
1 

25 ติวโจทย์แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้า
มหิดลวิทยานุสรณ์ 

1 

26 รวมเฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 1 
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ประกอบ 
ตอนปลาย 

27 ABSOLUTE MATHS TESTS 1 
28 1001 TESTS in MATHS 1 2 
29 1001 TESTS in MATHS 2 1 
30 1001 TESTS in MATHS 3 1 
31 รวมข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย: 

ระดับประถมศึกษา ฉบับรวมหลาย พ.ศ. 
1 

32 vaccine สุดยอดข้อสอบคณิตศาสตร์ดีๆ 1 
33 คู่มือคณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 5 1 
34 คณิตศาสตร์ ม.1 เพ่ิมเติม เล่ม 2  1 
35 หนังสือคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน ม.1 เล่ม 1 (สสวท.) 7 
36 หนังสือคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน เล่ม 2 ม.1 (สสวท.) 4 
37 หนังสือคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน ม.2 เล่ม 1 (สสวท.) 5 
38 หนังสือคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน ม.2 เล่ม 2 (สสวท.) 5 
39 หนังสือคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน ม.3 เล่ม 2 (สสวท.) 2 
40 หนังสือคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน ม.3 เล่ม 2 (สสวท.) 4 
41 หนังสือคณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม ม.1 เล่ม 1 (สสวท.) 3 
42 หนังสือคณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม ม.1 เล่ม 2 (สสวท.) 5 
43 หนังสือคณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม ม.2 เล่ม 1 (สสวท.) 2 
44 หนังสือคณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม ม.2 เล่ม 2 (สสวท.) 5 
45 หนังสือคณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม ม.3 เล่ม 1 (สสวท.) 2 
46 หนังสือคณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม ม.3 เล่ม 2 (สสวท.) 3 
47 หนังสือคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน ม.4-6 เล่ม 1  (สสวท.) 4 
48 หนังสือคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน ม.4-6 เล่ม 2  (สสวท.) 3 
49 หนังสือคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน ม.4-6 เล่ม 3  (สสวท.) 3 
50 หนังสือคณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 1  (สสวท.) 3 
51 หนังสือคณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 2  (สสวท.) 3 
52 หนังสือคณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 3  (สสวท.) 4 
53 คู่มือครูคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน ม.1 เล่ม 1 (สสวท.) 4 
54 คู่มือครูคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน ม.1 เล่ม 2 (สสวท.) 4 
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ประกอบ 
55 คู่มือครูคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน ม.2 เล่ม 1 (สสวท.) 4 
56 คู่มือครูคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน ม.2 เล่ม 2 (สสวท.) 3 
57 คู่มือครูคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน ม.3 เล่ม 1 (สสวท.) 1 
58 คู่มือครูคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน ม.3 เล่ม 2 (สสวท.) 1 
59 คู่มือครูคณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม ม.1 เล่ม 1 (สสวท.) 4 
60 คู่มือครูคณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม ม.1 เล่ม 2 (สสวท.) 4 
61 คู่มือครูคณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม ม.2 เล่ม 1 (สสวท.) 4 
62 คู่มือครูคณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม ม.2 เล่ม 2 (สสวท.) 3 
63 คู่มือครูคณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม ม.3 เล่ม 1 (สสวท.) 1 
64 คู่มือครูคณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม ม.3 เล่ม 2 (สสวท.) 1 
65 คู่มือครูคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน ม.4-6 เล่ม 1  (สสวท.) 3 
66 คู่มือครูคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน ม.4-6 เล่ม 2  (สสวท.) 4 
67 คู่มือครูคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน ม.4-6 เล่ม 3  (สสวท.) 2 
68 คู่มือครูคณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 1  (สสวท.) 3 
69 คู่มือครูคณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 2  (สสวท.) 2 
70 คู่มือครูคณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 3  (สสวท.) 3 
71 คู่มือครูคณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 4  (สสวท.) 2 
72 คู่มือครูคณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 5  (สสวท.) 1 
73 คู่มือครูคณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 6  (สสวท.) 1 
74 ชุดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ เซต 2 
75 ชุดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ 2 
76 ชุดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ เราขาคณิตวิเคราะห์ 2 
77 ชุดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ ภาคตัดกรวย 2 
78 ชุดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ เมตริกซ์ 2 
79 ชุดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น 2 
80 ชุดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์และ

ฟังก์ชัน 
2 

81 ชุดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ จ านวนเชิงซ้อน 2 
82 ชุดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ ระบบจ านวนจริง 2 
83 ชุดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ ล าดับและอนุกรม 2 
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ประกอบ 
84 ชุดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ เวกเตอร์ 2 
85 ชุดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ แคลคูลัสเบื้องต้น 2 
86 ชุดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ เลขยกก าลัง เอกซ์

โปเนนเชียลและลอการิทึม 
2 

87 ชุดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ ตรีโกณมิติ 2 
88 ชุดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ สถิติ 2 

 

การประเมินกระบวนการ 

       จากการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในเบื้องต้นพบว่าหลักสูตรมีสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ และสามารถ

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาได้รับ SIM 

CARD เพ่ือใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์  นอกจากนี้การด าเนินการตาม

กระบวนการที่วางไว้ท าให้สามารถตรวจสอบได้ว่าสิ่งสนับสนุนใดเสื่อมสภาพและสามารถ

ด าเนินการจัดหาใหม่ได้ตามความเหมาะสมเพ่ือทนแทนสิ่งสนับสนุนที่ช ารุดเสียหาย

ดังกล่าว  

 

 

 

การปรับปรุงกระบวนการตามผลการประเมินกระบวนการ 

เนื่องจากสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งต่อคุณภาพการศึกษา จึง

ต้องมีการดูแลรักษาไม่ให้ช ารุดหรือสูญหาย ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีมติ

เสนอใหมี้ระบบกลไกในการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ ์รวมถึงระบบตรวจเช็คเพ่ือซ่อมบ ารุงวัสดุ

ที่เสียหายให้มีมาตรฐานเพ่ือให้สอดรับกันกับระบบการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพขององค์กร มีการติดตามการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์จากทางมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร การน าไปด าเนนิการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

   

   

   

สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ  พฤษภาคม 2564 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  

  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ………………ไม่มี…………………………… 
 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน ใช้วิธีการตอบแบบสอบถาม 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

  

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ………………ไม่มี……………………… 
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หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลา
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

การปรับปรุง สมอ. 08 ส าหรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2558 ให้ทันสมันสอดคล้องกับ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563  

2564 กรรมการ
หลักสูตร 

ส าเร็จ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ตอบรับให้เผยแพร่ 
หรืออยู่ในการด าเนินการ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการขอต าแหน่งทาง
วิชาการต่อไปในอนาคต 

2564 กรรมการ
หลักสูตร 

ดร.อารีรตัน์ อรุณชัย ได้รับต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์
ท่านอ่ืน ๆ มีผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ตอบรับให้
เผยแพร่ หรืออยู่ในการด าเนินการ  

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
- 

2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

- 

3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

      - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ตอบรับให้เผยแพร่ 

หรืออยู่ในการด าเนินการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการขอต าแหน่งทางวิชาการที่สูงต่อไปในอนาคต 

 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2564 ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และ
ผู้รับผิดชอบ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ ดร.วันชัย  ตาปัญโญ  
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ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 17 กรกฎาคม 2565 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อารีรัตน์  อรุณชัย 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 17 กรกฎาคม 2565 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตรจารย์ชม ปานตา 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 17 กรกฎาคม 2565 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ รต.อภิเดช  มงคลปัญญา 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 17 กรกฎาคม 2565 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ ดร.รักชาติ ประเสริฐพงษ์ 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 17 กรกฎาคม 2565 

ประธานหลักสูตร : อาจารย์ ดร.วันชัย  ตาปัญโญ 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 17 กรกฎาคม 2565 

เห็นชอบโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)    

ลายเซ็น : ______________________________________ 


