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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
 
ผลการด าเนินงานการบริหารหลักสูตรตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสตูร ปีการศึกษา 2563 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินหลักสูตรในปี 2563 ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะในปี 2564 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น อาจารย์ประจ าหลักสูตรยืนขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการผ่านแล้วจ านวน 2 คนได้แก่  

1. ผศ.ดร.อาวีพร ปานทอง  
2. ผศ.ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย  

และอยู่ระหว่างรอผลอีกจ านวน 1 คน ได้แก่  
   ดร. รักชาติ ประเสริฐพงษ์ 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
- - 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ควรมีการด าเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาแบบขอใบ
ประกอบวิชาชีพครู 
 

ในปีการศึกษา 2565 หลักสูตรได้ด าเนินการ
เปิดรับสมัครนักศึกษาแบบขอใบประกอบวิชาชีพ
ครู  มีผู้มาสมัครเรียนแบบขอใบประกอบวิชาชีพ
ครู  จ านวน 8 คน 

จ านวนรับเข้า ไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้ ควรหาจุดเด่นให้กับ
หลักสูตร เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น  การลดค่า
บ ารุงการศึกษา หรือลดจ านวนการเรียนให้ส าเร็จ
การศึกษาตามที่ก าหนดไว้ 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการ
ประชาสัมพันธ์โดยมุ่งไปยังศิษย์เก่าท้ังที่จบ 
วท.บ. และ ค.บ. โดยเฉพาะ วท.บ. ที่ต้องการขอ
ใบประกอบวิชาชีพปรากฏว่ามีศิษย์เก่ามาสมัคร
เพ่ิมมากข้ึน  

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
ควรส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น มีการจัดโครางการเพ่ือการเข้าถึงต าแหน่งทาง

วิชาการ เข้าร่วมอบรมฝึกเทคนิคการเขียน
บทความวิจัย การเผยแพร่บทความทางวิชาการ 
ร่วมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมงานประชุม
วิชาการเพ่ือเป็นแนวทางในการท าผลงานวิจัย ซึ่ง
เป็นผลให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรยืนขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการผ่านแล้วจ านวน 2 คนได้แก่ 
  

1. ผศ.ดร.อาวีพร ปานทอง  
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินหลักสูตรในปี 2563 ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะในปี 2564 
2. ผศ.ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย  

และอยู่ระหว่างการรอผล จ านวน 2 คน ได้แก่  
   1. ดร. รักชาติ ประเสริฐพงษ์ 
   2. ดร. วันชัย  ตาปัญโญ 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ควรมีการเพ่ิมผลการประเมินแยกรายด้านตาม มคอ.2 ที่
ระบุไว้ 

   ท าการเพ่ิมผลการประเมินแยกรายด้านตาม
มคอ.2 ที่ระบุไว้ 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
ควรมีการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกปีการศึกษา
เพ่ือมีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนได้ตรงตามความ
ต้องการ 

หลักสูตรมีการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกๆ 
ไตรมาส เพ่ือมีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนได้
ตรงตามความต้องการ โดยมีการตั้งงบประมาณ
ไว้รองรับ 
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หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
ข้อมูลหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร  20192114109282 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
 ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Teaching Mathematics 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย  ชื่อเต็ม            : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนคณิตศาสตร์) 
    ชื่อย่อ             : วท .ม.  (การสอนคณิตศาสตร์) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม            : Master of Science (Teaching Mathematics) 
    ชื่อย่อ             : M.Sc. (Teaching Mathematics) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

มคอ 2 ปัจจุบันปีการศึกษา 2564 หมายเหตุ 

1. อาจารย์ ดร.อาวีพร ปานทอง 1. ผศ.ดร.อาวีพร ปานทอง* 
1. หลักสูตรได้ผ่านความ
เห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค์ ในการประชุม 
ครั้งท่ี 15/2562 ในวันท่ี 
26 ธันวาคม 2562 

2. ผศ.ดร.สมบูรณ์  นิยม 2. ผศ.ดร.สมบูรณ์  นิยม* 

3. ผศ.ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 3. ผศ.ดร.ศศิโสพิต  บัวดา* 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

มคอ 2 ปัจจุบันปีการศึกษา 2564 หมายเหตุ 
1. อาจารย์ ดร.อาวีพร ปานทอง* 1. ผศ.ดร.อาวีพร ปานทอง 1. หลักสูตรไดผ้่านความ

เห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค์ ในการประชุม 
ครั้งท่ี 15/2562 ในวันท่ี 
26 ธันวาคม 2562 
2. ได้จัดท า สมอ. 08 และได้
ผ่านความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค์ ในการประชุม 
ครั้งท่ี 3/2565 ในวันท่ี 25 
มีนาคม 2565 

2. ผศ.ดร.สมบูรณ์  นิยม* 2. ผศ.ดร.สมบูรณ์  นิยม 
3. ผศ.ดร.ศศิโสพิต  บัวดา* 3. ผศ.ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 
4. อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย 4. ผศ.ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย 
5. อาจารย์ ดร.วันชัย ตาปัญโญ 5. อาจารย์ ดร.วันชัย ตาปัญโญ 
6. อาจารย์ ดร.ภัทริณี  คงชู 6. อาจารย์ ดร.ภัทริณี  คงชู 
7. อาจารย์ ดร.รักชาติ  ประเสริฐพงษ์ 7. อาจารย์ ดร.รักชาติ  ประเสริฐพงษ์ 
8. ผศ. ชม ปานตา 8. ผศ. ชม ปานตา 
 9. อาจารย์ ดร. รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม 
 10.อาจารย์ ดร. นเรศ สวัสดิ์รักษา 
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อาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2564 
1. ผศ.ดร. อาวีพร ปานทอง 
2. ผศ.ดร. ศศิโสพิต  บัวดา 
3. ผศ.ดร. สมบูรณ์  นิยม 
4. อาจารย์ ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม 
5. อาจารย์ ดร. อารีรัตน์ อรุณชัย 
6. อาจารย์ ดร. วันชัย ตาปัญโญ 
7. อาจารย์ ดร. ภัทริณี  คงชู 
8. อาจารย์ชม ปานตา 
9. อาจารย์ยุภาวดี ส าราญฤทธิ์ 
10. อาจารย์พรวิลัย  ชาญกิจกรรณ์ 
11. อาจารย์วรพรรณ  เจริญข า 
12. อาจารย์ปิยาภรณ์  แท่นทอง 
13. อาจารย์บุญฤทธิ์  เงินค า 
14. อาจารย์ ดร. นเรศ สวัสดิ์รักษา 
15. รศ.ดร.เยาวเรศ  ภักดีจิตร 
16. อาจารย์ ดร. ไกรวิชญ์ ดีเอม 
17. ผศ.ดร.ดวงใจ พุทธเษม 
18. อาจารย์ ดร.กุลรภัส  เทียมทิพร 
19. อาจารย์ปุณยภา บุญธรรม 
20. อาจารย์ ดร.อุบลนภา อินพลอย 
21. ผศ.ดร.ชญานิษฎ์ สุระเสนา 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน  
อาคาร 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ มีการบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 

- ไม่น้อยกว่า 3 คน และ  
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
  เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ไ่ด้ แต่ต้อง 
  เป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีวุฒิตรง 
  หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ 
  หลักสูตร 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด 
  การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
1 ผศ. ดร.อาวีพร ปานทอง 
2 ผศ. ดร.สมบูรณ์  นิยม 
3 ผศ. ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 

 
เอกสารหลักฐานประกอบ     
      เป็นไปตาม มคอ. 2 ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
  เป็นไปตาม สมอ. 08 ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

 

2. คุณสมบัติของ อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 

- คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
แหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดดังนี้ 
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เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิทางการศึกษา ตรง/
สัมพันธ์ 

1 ผศ. อาวีพร ปานทอง ปริญญาเอก ปร.ด. (วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา)  
ปริญญาโท วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
ปริญญาตรี - ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 

- ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังตามเกณฑ์ประกาศของ ก.พ.อ. (เขียนรูปแบบบรรณานุกรม) 
1. นิภาธร สมพงษ์, ชุติมณฑน ์นิระโรค และอาวีพร ปานทอง. (2565). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวในสถานการณ์ 

          โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  
         พะเยาวิจัย (ครั้งที่ 11 วันที่ 25 – 28 มกราคม 2565 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา): 2396 – 2408. 

2. อาวีพร  ปานทอง  มลฑญา ปานจันทร์ และสุกัญญา ศรีพงษ์สุทธิ์. (2564).  การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิง 

        ยืนยันการยอมรับตนเองของผู้สูงอายุอ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์. วารสารวิทยาศาสตร์ 
                       ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.  20(2), 94-114. (TCI กลุ่ม 1) 

3. โสภณ แหลมเฉียบ, วิธชิา เพ็งพินิจ, และอาวีพร ปานทอง . (2562). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่น: 

        กรณีศึกษานักศึกษามาหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้ง 
        ที่ 6 20 ธันวาคม 2562 ก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร): 527-536. 

4. มลฑญา ปานจันทร์, สุกัญญา ศรีพงษ์สุทธิ์, และอาวีพร ปานทอง . (2563). การวิเคราะห์องค์ประกอบการยอมรับ 
        ตนเองของผู้สูงอายุ   : กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตอ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค.์ รายงานสืบเนื่อง 
        การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 4 17-18 มกราคม 2563 อยุธยา  

                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ): 927-937. 
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เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 

 5. สิดารัศม์ิ ฉิมพาลี ,อาวีพร ปานทอง, ศุภมาส โทนดะกะ, และอรทัย ทองดี. (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ 

                ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
                นครสวรรค์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 14 7-8 ธันวาคม 2560 นครปฐม: 
                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน): 3330-3340.  
6. อาวีพร  ปานทอง. (2562). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีจัดการข้อมูลสูญหายภายใต้สภาวะการสูญหายที่ 
                ไม่ใช่อย่างสุ่มส าหรับการประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบสอบถามที่ให้คะแนนหลายค่า. วารสาร 

                วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 11(14): 13-24. (TCI กลุ่ม 1) 
7. อาวีพร ปานทอง และ อภิเดช  มงคลปัญญา. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจระหว่างบุคคลใน 
             เครือข่ายสังคมออนไลน์ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดนครสวรรค์: วิเคราะห์ 
              กลุ่มพหุ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 9(1): 101- 
              114. OnlineISSN2229-1547. (TCI กลุ่ม 1) 
8. เสาวลักษณ์ บุญจันทร์  ,ไพรัตน์  วงษ์นาม และ อาวีพร  ปานทอง.  (2562). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ 
               ตรวจสอบการท าหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ ในแบบทดสอบรูปแบบผสมโดยวิธี LRT วิธี LOR Z และ  
               วิธี HGLM. วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 11(30): 53-61. (TCIกลุ่ม2) 

9.  อาวีพร ปานทอง,  ชม ปานตา,  และไพรัตน์ วงษ์นาม. (2560). การพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดข้ันสูงเพ่ือการ               

              ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ                   

            นครสวรรค์. วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. 29(101): 73-81. (TCI กลุ่ม 2) 

10. ดลดาว ปูรณานนท์, ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์, อาวีพร ปานทอง, อรสา เอี่ยมรัศมีโชต. (2560). การศึกษาความ 

             เข้มแข็งอดทนในนิสิตระดับปริญญาตรีด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน. วารสารการศึกษา 
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             และการพัฒนาสังคม.  12(2): 32-43. (TCI กลุ่ม 2) 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 

  

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิทางการศึกษา ตรง/สัมพันธ์ 

2 ผศ. สมบูรณ์ นิยม ปริญญาเอก วท.ด. (คณิตศาสตร์)  

ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

ปริญญาตรี ค .บ.  (คณิตศาสตร์)  
(เกียรตินิยม อันดับ 2) 

ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังตามเกณฑ์ประกาศของ ก.พ.อ. (เขียนรูปแบบบรรณานุกรม) 
1. Somboon Niyoom, Sotiris K. Ntouyas, Chayapat Sudprasert, and Jessada Tariboon. (2021). On  

              the mixed fractional quantum and Hadamard derivatives for impulsive boundary  
               value problems. DE Gruyter Open Mathematics Journal. 19(1). 1598 – 1611.  
               (Scopus: Q3). 

2. Somboon Niyom, Pornpimon Boriwan, and Narin Petrot. (2018). Existence of Best Proximity  
               Points for a Class of Generalized Cyclic Contraction  Mappings. Thai Journal of  
                Mathematics. 16(1). 173–182. (Scopus: Q4).  

3. ฐิติรัตน์ ทรงประดิษฐ์, ภัทราภรณ์ สุขเอม และสมบูรณ์ นิยม. (2563). การเปรียบเทียบการหาผลเฉลยของสมการ 
               ไม่เชิงเส้นโดยใช้ระเบียบวิธีเร่งอัตราการลู่เข้าของอิตเคนกับระเบียบวิธีท าซ้ าของนิวตันและระเบียบวิธี 
               เส้นตัดโค้ง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ (ครั้งที่  
               11 “วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่” วันที่ 17 - 18 กันยายน 2563 สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 

https://www.degruyter.com/journal/key/math/html
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               มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์): 124 – 131.   

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 

  

 
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังตามเกณฑ์ประกาศของ ก.พ.อ. (เขียนรูปแบบบรรณานุกรม) 

1. รักชาติ ประเสริฐพงษ,์ และศศิโสพิต บัวดา. (2562). ไอดีลภายในรัฟและควอซี-ไอดีลรัฟในปริภูมิการประมาณ 
          ของก่ึงกลุ่มภายใต้ความสัมพันธ์พรีออเดอร์และคอมแพทิเบิล. รายงานสืบเนื่องการประชุมสวนสุนันทา 
         วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ (ครั้งที่ 28 พฤศจิกายน 2562   
         กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา): 64-74. 

2. รัตนาวดี แสงศิริ, กชพร ศรีอุทัย, ภัฒชรา บุญเรือง ,และศศิโสพิต บัวดา. (2562). ขอบเขตล่างของจ านวนแรมเซย์ 
           สามส่วนบางค่า. รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย (ครั้งที่ 8, 24  
           มกราคม 2562 . พะเยา: หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา) 

3. นุสรา ขุนศรี, ณัฐนันท์ ชาวป่า,  พรนัชชา นามเสนา, และศศิโสพิต บัวดา. (2563).  แกมมา – พีชคณิตไตรภาค 
           ปรกติบริบูรณ.์ รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาทรัพยากร 

           มนุษย์เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. (วันที่ 27 มีนาคม 2563 ปทุมธานี:  

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิทางการศึกษา ตรง/สัมพันธ์ 

3 ผศ. ศศิโสพิต บัวดา ปริญญาเอก วท.ด. (คณิตศาสตร์)  

ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตร์) 

ปริญญาตรี ค .บ.  (คณิตศาสตร์)  
(เกียรตินิยม อันดับ 2) 
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           มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต): 311 – 322. 
4. สายชล ต่ายธานี, จุฑามาศ กลิ่นต่าย, มณีรัตน์ เครือศรี, และ ศศิโสพิต บัวดา. (2563). แกมมา – กึ่งริงปรกติ 

                บริบูรณ.์ รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ  (ครั้งที่ 13  
           มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปี  2563, 31 ตุลาคม 2563 .อุดรธานี) 

5. Rukchart Prasertpong, Sasisophit Buada. (2020). Rough Interior Ideals and Rough Quasi-Ideals in  
           Approximation Spaces of Semigroups under Preorder and Compatible Relations. Suan  

                          Sunandha Science and Technology Journal. 8(1): 21-26 (TCI กลุ่ม 2) 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
-   คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือ 
    เทียบเท่า  
-   มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3  
    รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดย 
    อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น 

    ผลงานวิจัย 

 
ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิทางการศึกษา ตรง/

สัมพันธ์ 
1 ผศ. อาวีพร ปานทอง 

 
 
 
 

เอก ปร.ด. (วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา)  
โท วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
ตรี - ศษ.บ. (การวัดและประเมินผล    

  การศึกษา) 
- ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
 ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังตามเกณฑ์ประกาศของ ก.พ.อ. (เขียนรูปแบบบรรณานุกรม) 

1. นิภาธร สมพงษ์, ชุติมณฑน ์นิระโรค และอาวีพร ปานทอง. (2565). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวในสถานการณ์ 
          โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  
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         พะเยาวิจัย (ครั้งที่ 11 วันที่ 25 – 28 มกราคม 2565 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา): 2396 – 2408. 
2. อาวีพร  ปานทอง  มลฑญา ปานจันทร์ และสุกัญญา ศรีพงษ์สุทธิ์. (2564).  การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิง 
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             พลเป็นฐาน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย 

            บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวิจัย ครั้งที่ 4, วันที่20 กรกฎาคม  
                            2561. (น. 330-339). ล าปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
  

 
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังตามเกณฑ์ประกาศของ ก.พ.อ. (เขียนรูปแบบบรรณานุกรม) 

1. ภัทริณี คงชู. (2562). “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์”. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ครั้งที่ 3 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์): 1520-1525 

2. ณัฐพงศ์ ศรีไพโรจน์, สมฤดี คงคะดี, นริสา ไม้สนธิ์, และภัทริณี คงชู. (2562). “ปัจจัยเชิงสาเหตุ   ที่มีอิทธิพลต่อ
การปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์”. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ (ครั้งที่ 3 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์): 1899-1905  

3. ภัทริณี คงชู, ฐิติชญาน์ คงชู, และอรพรรณ ทับถวิล. (2562). “ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความน่าจะเป็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์”. 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ (ครั้งที่ 5 22 กุมภาพันธ์ 2562 เลย 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิทางการศึกษา ตรง/สัมพันธ์ 

6 นางสาวภัทริณี  คงชู เอก ปร.ด. (วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา)  

โท วท .ม.  (สถิติ) 

ตรี ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย): 1963-1969 
 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
 ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิทางการศึกษา ตรง/สัมพันธ์ 

7 นายรักชาติ  ประเสริฐพงษ ์ เอก ปร.ด. (คณิตศาสตร์)  

โท วท .ม.  (คณิตศาสตร์) 

ตรี วท .บ.  (คณิตศาสตร์)  

ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังตามเกณฑ์ประกาศของ ก.พ.อ. (เขียนรูปแบบบรรณานุกรม) 
        1. Rukchart Prasertpong. (2022). Roughness of soft sets and fuzzy sets in semigroups based on  

                     set–valued picture hesitant fuzzy relations. AIMS Mathematics. 7(2), 2891–2928.   

               (Scopus Q2) 
        2. Rukchart Prasertpong and Sasisophit Buada. (2021). Rough interior ideals and rough quasi– 
                     ideals in approximation spaces of semigroups under preorder and compatible  

                     relations. Suan Sunandha Science and Technology Journal. 8(1), 21–26. (TCI 2) 
         3. Rukchart Prasertpong, Sasisophit Buada. (2020). “Rough Interior Ideals and Rough Quasi-Ideals  

                      in  Approximation Spaces of Semigroups under Preorder and Compatible Relations”. 

Suan  

                Sunandha Science and Technology Journal. Vol. 8 No. 1: 21-26 (TCI กลุ่ม 2) 
         4. Rukchart Prasertpong and Manoj Siripitukdet. (2019). Applying generalized rough set concepts  
                    to approximation spaces of semigroups. IAENG International Journal of Applied  
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                    Mathematics, 49(1), 51–60, 2019. (Scopus Q3) 
         5. ปรัชญา เปี้ยจัน, และรักชาติ ประเสริฐพงษ์. (2562). คุณสมบัติบางประการของเซตรัฟวางนัยทั่วไปใหม่ส าหรับ 

          การประมาณของเซต”. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ครั้งที่ 3 1  
           กุมภาพันธ์ 2562 บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์): 994-1003 

6. รักชาติ ประเสริฐพงษ,์ และศศิโสพิต บัวดา. (2562). ไอดีลภายในรัฟและควอซี-ไอดีลรัฟในปริภูมิการประมาณ 

           ของก่ึงกลุ่มภายใต้ความสัมพันธ์พรีออเดอร์และคอมแพทิเบิล. รายงานสืบเนื่องการประชุมสวนสุนันทา 
           วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ (ครั้งที่ 2 8 พฤศจิกายน 2562  
          กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา): 64-74 

7. ธัญวรัตน์ ชชัรัตน,์ ธนพรรณ พณิพัสสา, และรักชาติ ประเสริฐพงษ.์ (2562). “ไบไอดีลรัฟและไบไอดีลเฉพาะรัฟใน           
          ปริภูมิการประมาณของก่ึงกลุ่มภายใต้ความสัมพันธ์พรีออเดอร์และคอมแพทิเบิล”. รายงานสืบเนื่องการ  
          ประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ (ครั้งที่ 2 8  
          พฤศจิกายน 2562 กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา): 75-85 

 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
           

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิทางการศึกษา ตรง/สัมพันธ์ 

8 ผศ. ชม ปานตา โท วท .ม.  (สถิติประยุกต์)   
ตรี วท .บ.  (คณิตศาสตร์)  

  
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังตามเกณฑ์ประกาศของ ก.พ.อ. (เขียนรูปแบบบรรณานุกรม) 
      1. ดิเรก ข าแป้น, ชรินทร์ ห่วงมิตร, สันติ เกิดทองทวี, อมรรัตน์ กล่ าทัพ, โกสินทร์ แสงแก้ว, และชม ปานตา. (2564). 
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การ 
                  ประเมินประสิทธิผลมาตรการป้องกัน COVID-19 ในเขตสุขภาพท่ี 3 ปี 2563. วารสารควบคุมโรค, 47(4), 893- 
                  903. (TCI กลุ่ม 1) 
       2. บุญญฤทธิ์ เงินค า, วันชัย ตาปัญโญ, อารีรัตน์ อรุณชัย, และชม ปานตา. (2562). ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
                  ร่วมกับเทคนิค STAR เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.  
                  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ครั้งที่ 3 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 บุรีรัมย์  
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์): 176-185. 

3. Thuntida Ngamkham, and Chom Panta. (2018). The Procedure for Generating Random Numbers with  
                Crack Distribution. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 10(11),  
                1–18. (TCI กลุ่ม 1) 
4. ชลิดา ชาญชัย, จันทรัตน์ คนสกุล, ธนวัฒน์ คุณพิพัฒน์กุล, และชม ปานตา. (2561). แบบจ าลองค่าสุดขีดปริมาณ 

            น้ าท่าในแม่น้ าเจ้าพระยา กรณีศึกษา สถานีค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์. รายงานสืบเนื่องการประชุม 
            วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย (ครั้งที่ 5 2-5 ธันวาคม 2561 เพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
            เพชรบุรี): 7-12. 

5. 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) 

6. ชม ปานตา, และยุภาวดี ส าราญฤทธิ์. (2560). การพยากรณ์ปริมาณน้ าฝนรายเดือนในจังหวัดนครสวรรค์โดยใช้
เทคนิค 
              การพยากรณ์ทางสถิติ. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.  
               9(10): 127-142 (TCI กลุ่ม 1) 
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7. อาวีพร ปานทอง,  ชม ปานตา,  และไพรัตน์ วงษ์นาม. (2560). การพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อการ 
              ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
               นครสวรรค์. วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. 29(101): 73-81. 

 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
 ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิทางการศึกษา ตรง/สัมพันธ์ 

9 นางสาวรุ่งรัตติกาล ม่วงไหม เอก Ph.D. (Applied Statistics)  

โท วท .ม.  (สถิติประยุกต์) 

ตรี วท .บ.  (สถิติประยุกต์)  
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังตามเกณฑ์ประกาศของ ก.พ.อ.  
1. Sathongkhao P., Poosumpao S., Sapprasert T. and Moungmai, R. (2020). Factors Affecting the  
                   Selection of Upper Secondary Education in Sciences Program of Grade 9 Students in  
                   Muang District, Nakhonsawan Province. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                   นครศรีธรรมราช. 12(2): 184 – 193. (TCI กลุ่ม 2) 
2. Nai-aruna, N., and Moungmai, R. (2020). Diagnostic Prediction Models for Cardiovascular Disease  
                   Risk using Data Mining Techniques. ECTI Transactions on Computer and Information  
                  Technology (ECTI-CIT), . 14(2): 113 – 121. 
3. Thong-on, Y., and Moungmai, R. (2018). Folk Wisdom of Woven Fabrics : Creation of Dress-Shoe.  
                 In the 8th International Conference on Arts & Cultures in World Heritage : Intangible  
                 Culture to Creative Economy 2018 (8th conference, 15-17 February 2018, Ayutthaya,  
                 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi): 197-201 
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4. ชุตาภรณ์  สงทอง, ธิติมา  แสวงทรัพย์, ศรสวรรค์  เถื่อนกุล และรุ่งรัตติกาล  ม่วงไหม. (2562). ตัวแบบพยากรณ์ 

                ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตจบใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องการประชุม 

               วิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวชิาการ ครั้งที่ 5, วันที่ 22 มีนาคม 2562. (น.1918 – 1925). เลย:  

               มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
  

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิทางการศึกษา ตรง/สัมพันธ์ 

10 นายนเรศ สวัสดิ์รักษา เอก ปร.ด. (คณิตศาสตร์)  

โท วท .ม.  (คณิตศาสตร์) 

ตรี วท .บ.  (คณิตศาสตร์)  

 
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังตามเกณฑ์ประกาศของ ก.พ.อ. 

1. Nares Sawatraksa, and Chaiwat Namnak. (2020). A note on medial and paramedial semigroup, 
Thai Journal of Mathematics. Thai Journal of Mathematics. Special Issue: Annual Meeting in 
Mathematics 2019. 167-176. (Scopus: Q4) 

2. Nares Sawatraksa, and Chaiwat Namnak. (2018). Remarks on isomorphisms of transformation 
semigroups restricted by an equivalence relation. Communications of the Korean 
Mathematical Society. 33(3). 705-710. (Scopus: Q3) 

3. วายุพงษ์ ทั่งทอง, ศรัณย์ ศักดิ์วิริยะวัฒนะ, ชัยรัตน์ บุญเย็น, นเรศ สวัสดิ์รักษา, ปิยาภรณ์ แท่นทอง. (2564). ไอดีล
คู่ภายในของกึ่งกรุปอันดับ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2564, วันที่ 15-16 มกราคม 2564. (น.1226-1233). อยุธยา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ. 

 
 

4. คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน 
- เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ

ไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่เปิด
สอน  

- ต้องมีประสบการณ์ด้านการ
สอนและมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง 

 

 

 

 

 
ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิทางการศึกษา ตรง/

สัมพันธ์ 
1 ผศ. อาวีพร ปานทอง เอก ปร.ด. (วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา)  

โท วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
ตรี - ศษ.บ. (การวัดและประเมินผล    

  การศึกษา) 
- ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

2 ผศ. สมบูรณ์ นิยม เอก วท.ด. (คณิตศาสตร์)  

โท วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

ตรี ค .บ.  (คณิตศาสตร์) (เกียรตินิยม อันดับ 2) 
3 

 

ผศ. ศศิโสพิต บัวดา 

 

เอก วท.ด. (คณิตศาสตร์)  
 
 
 

โท วท.ม. (คณิตศาสตร์) 
ตรี ค .บ.  (คณิตศาสตร์) (เกียรตินิยม อันดับ 2) 
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4 ผศ. อารีรัตน์ อรุณชัย เอก ปร .ด.  (คณิตศาสตร์) วท.ด.   
 
 
 
 
 

ตรี วท .บ.  (คณิตศาสตร์)  
(เกียรตินิยม อันดับ 2) 

 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิทางการศึกษา ตรง/สัมพันธ์ 
5 นายวันชัย ตาปัญโญ เอก ปร .ด . (คณิตศาสตร์)  

โท วท.ม. (คณิตศาสตร์) 

ตรี วท .บ.  (คณิตศาสตร์)  
(เกียรตินิยม อันดับ 2) 

6 นางสาวภัทริณี  คงชู เอก ปร.ด. (วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา)  

โท วท .ม.  (สถิติ) 

ตรี ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

7 

 

นายรักชาติ  ประเสริฐพงษ ์

 

เอก ปร.ด. (คณิตศาสตร์)  

โท วท .ม.  (คณิตศาสตร์) 

ตรี วท .บ.  (คณิตศาสตร์)  

8 ผศ. ชม ปานตา โท วท .ม.  (สถิติประยุกต์)   
ตรี วท .บ.  (คณิตศาสตร์)  

9 นางสาวรุ่งรัตติกาล ม่วงไหม เอก Ph.D. (Applied Statistics)  

โท วท .ม.  (สถิติประยุกต์) 
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ตรี วท .บ.  (สถิติประยุกต์)  

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิทางการศึกษา ตรง/สัมพันธ์ 

10 นายนเรศ สวัสดิ์รักษา เอก ปร.ด. (คณิตศาสตร์)  

โท วท .ม.  (คณิตศาสตร์) 
ตรี วท .บ.  (คณิตศาสตร์)  

11 นางสาวยุภาวดี ส าราญฤทธิ์ โท วท .ม . (สถิติประยุกต์)   
ตรี วท .บ . (สถิติประยุกต์)  

12 นางสาวพรวิลัย  ชาญกิจกรรณ์ โท วท .ม . (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 2556  
ตรี วท .บ . (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 2551 

13 นางสาววรพรรณ  เจริญข า โท วท .ม . (สถิติ)   
ตรี วท .บ . (สถิติประยุกต์)  

14 นางสาวปิยาภรณ์  แท่นทอง โท วท .ม . (คณิตศาสตร์)   
ตรี วท .บ . (คณิตศาสตร์)  

15 นายบุญญฤทธิ์ เงินค า โท วท .ม.  (คณิตศาสตร์)   
ตรี วท .บ . (คณิตศาสตร์)  

16 นางสาวปุณยภา บุญธรรม โท ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)   
ตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
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เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิทางการศึกษา ตรง/สัมพันธ์ 

17  รศ. เยาวเรศ  ภักดีจิตร เอก ศษ.ด (หลักสูตรและการสอน)   

โท ศษ.ม.(สังคมศึกษา)  

ตรี ค.บ. (การประถมศึกษา) 
18 นายไกรวิชญ์ ดีเอม เอก กศ .ด . (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา(   

โท กศ .ม . (การบริหารการศึกษา)  
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)  

ตรี ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)  
19  ผศ. ดวงใจ พุทธเษม เอก กษ..ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)   

โท กศ.ม.(เทคโนโลยีการสื่อสารการศึกษา) 
ตรี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

20 นางสาวกุลรภัส  เทียมทิพร เอก ปร.ด.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)   
โท วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
ตรี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

21 นางสาวอุบลนภา อินพลอย เอก ปร.ด. (คติชนวิทยา)   
โท ศศ.ม. (ภาษาไทย)  
ตรี ศ.บ. (ภาษาไทย)  
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เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 

โดยที่อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ทุกคน ดังแสดงใน มคอ. 2 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิทางการศึกษา ตรง/สัมพันธ์ 

22 ผศ. ชญานิษฎ์ สุระเสนา เอก ปร.ด. (จิตวิทยาให้ค าปรึกษา)   
โท กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)  
ตรี อ.บ. (ภาษาจีน)  

5 คุณสมบัติของ อาจารย์ท่ีปรึกษา วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ี ปรึกษาการค้นคว้า อิสระ 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าและด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือ สาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 

- มีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี 
ย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 

        หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ มีนักศึกษาสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
ทั้งสิ้นจ านวน 7 คน โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาฯ โดยทุกท่านเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ดังข้อมูลข้างต้น 
ดังนี้ 

1. ประเภทวิทยานิพนธ์ จ านวน 1 คน ได้แก่ 
            นายชาญฤทธิ์ มีค า    อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร. อาวีพร ปานทอง 
 

2. ประเภทการค้นคว้าอิสระ จ านวน 6 คน ได้แก่ 
           -  น.ส.อุษา พระวิจิตต์       อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร. อาวีพร ปานทอง 
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รายการต้องเป็นผลงานวิจัย            -  น.ส.วนัชพร ภิญโญ        อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. วันชัย  ตาปัญโญ 
           -  น.ส.สุภาดา โตกระแสร์   อาจารย์ที่ปรึกษา  อ. ดร. นเรศ สวัสดิ์รักษา 
           -  น.ส.ณัฐนันท์ ชมกุล       อาจารย์ที่ปรึกษา  อ. ดร. นเรศ สวัสดิ์รักษา 
           -  น.ส.วัชรีพร พวงทอง      อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. รักชาติ ประเสิฐพงษ์ 
           -  น.ส.อรพรรณ ทับถวิล    อาจารย์ที่ปรึกษา  อ. ดร. ภัทริณี คงชู 

6. คุณสมบัติของ อาจารย์ท่ีปรึกษา วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้าม)ี 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 

อาจารย์ประจ า 
- ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ

เทียบเท่าหรือขั้นต่ าปรญิญาโท
หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ 
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ  

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการ ในรอบ 5 ปี 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ

เทยีบเท่า 
-  

 

- ประเภทวิทยานิพนธ์ จ านวน 1 คน ได้แก่ 
            นายชาญฤทธิ์ มีค า    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม คือ  ผศ.ดร. เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ 
      โดย ผศ.ดร. เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า มีผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์และ มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง ดังนี้  
คุณวุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิ วิชาเอก สถาบัน 

ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

ผลงานทางวิชาการ   รวมทั้งสิ้น จ านวน......12...........เรื่อง 
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การตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 
เรื่อง  

- ห า ก ไ ม่ มี คุ ณ วุ ฒิ ห รื อ
ประสบการณ์ตามที่ก าหนด
จ ะ ต้ อ ง มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม
เชี่ยวชาญและประสบการณ์
สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ โดย
ผ่านความเห็นชอบของภา
สถาบันและแจ้ง สกอ. ทราบ 

   - หนังสือ/ต ารา                 จ านวน.......1........เรื่อง 
     - งานวิจัย                  จ านวน......11...........เรื่อง 
หนังสือ/ต ารา 
 เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์. (2560).  ทักษะการคิดส าหรับครูในศตวรรษที่ 21. พิมพ์ครั้งที่ 1. ล าปาง: ดีเซมเบอร์. จ านวน 235 หน้า. 
งานวิจัย/บทความวิจัย (ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่) 
   ภคมน รัตนากรานต์ และเกษทิพย์  ศิริชัยศิลป์. (2564). การพัฒนาหลักสูตรการพูดสื่อสารภาษาไทยโดยใช้ 
           กิจกรรมเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชาวต่างชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.  สิกขาวารสารศึกษาศาสตร์  
           มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. 8(1), 132 – 140. (TCI กลุ่ม 2) 
  ขนิษฐา ติ๊บแสน และเกษทิพย์  ศิริชัยศิลป์. (2563). การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดย 
           ใช้รูปแบบการสอนซินเนคติกส์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารรัตนปัญญา.  5(2), 16-24.  
           (TCI กลุ่ม 2) 
 รัตติกาล ส าเนียง และเกษทิพย์  ศิริชัยศิลป์. (2563).  การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการอ่านสะกดค าที่มีสระประสม  
           โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. วารสารรัตนปัญญา  
           5(2), 25-31. (TCI กลุ่ม 2) 
 กชกร จินะโสต และเกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์. (2563).  การพัฒนาหลักสูตรการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของ 
            เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6. วารสารรัตนปัญญา. 5(2), 103-113.  (TCI กลุ่ม 2) 
 
 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
-    หทัยทิพย์ รินศรี และเกษทิพย์  ศิริชัยศิลป์. (2563).  การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

            เพ่ือพัฒนาทักษะในการจัดท าบัญชีส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3. วารสารมหาวิทยาลัย 
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            ราชภัฏล าปาง. 9(1), 101-111. (TCI กลุ่ม 2) 
 อัจฉรา ใจสุต๊ะ และเกษทิพย์  ศิริชัยศิลป์. (2563).  การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาไทย 
           ตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. วารสารมหาวิทยาลัย 
           ราชภัฏล าปาง. 9(1), 112-123. (TCI กลุ่ม 2) 
  พจมาน จงไกรจักร และเกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์. (2563).  การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความสามารถในการบริหาร 
           จัดการขยะอย่างสร้างสรรค์โดยใช้การคิดเชิงออกแบบ. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง. 9(2), 152-166.  
           (TCI กลุ่ม 2) 
  มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์ เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ และคณะ. (2563).  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัลของ 
           นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. 9(1), 64-73. (TCI กลุ่ม 2) 
  กนิษฐกานต์ ปันแก้ว เกษทิพย์  ศิริชัยศิลป์ และคณะ (2562).  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการยังชีพกลุ่มชาติพันธุ์ปกา 
           เกอะญอบ้านแม่ส้าน อ าเภอแม่เมาะ  จังหวัดล าปาง. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 7(1),  
           1-9. (TCI กลุ่ม 2) 
  มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์ เกษทิพย์  ศิริชัยศิลป์ และคณะ. (2561).  การพัฒนาสื่อ e-Learning ผีปู่ย่าสื่อสัมพันธ์ 
           สร้างสรรค์ชุมชนต าบลหัวเสือ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. 7(2),  
           101-114. (TCI กลุ่ม 2) 
  เกษทิพย์  ศิริชัยศิลป์ และกนิฐกานต์ ปันแก้ว. (2561).  การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเพ่ือส่งเสริมวิถีชีวิตด้านอาชีพกลุ่มชาติ 
           พันธุ์ปกาเกอะญอส าหรับโรงเรียนบ้านแม่ส้าน อ าเภอแม่เมาะจังหวัดล าปาง. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง.  
           7(1), 28-45. (TCI กลุ่ม 2) 

7. คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอบ วิทยานิพนธ์ 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
- ประกอบด้วย อาจารย์ประจ า        มีนักศึกษาจ านวน 1 คนที่ท าวิทยานิพนธ์ และจ านวน 6 คน ที่ค้นคว้าอิสระ โดยนักศึกษาได้สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว 
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หลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกไม่น้อยกว่า 3 
คนประธานผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

ซึ่งมีกรรมการผู้สอบดังนี้ 
1. ผศ. ดร. ศศิโสพิต  บัวดา          เป็นประธารกรรมการสอบ 
2. ผศ. ดร. อาวีพร ปานทอง         เป็นกรรมการ 
3. อ. ดร. วันชัย ตาปัญโญ            เป็นกรรมการ 
4. อ. ดร. รักชาติ ประเสริฐพงษ์     เป็นกรรมการ 
5. ผศ. ดร. อารีรัตน์ อรุณชัย         เป็นกรรมการและเลขานุการ 
กรรมการทุกท่านเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งนี้นักศึกษายังไม่ได้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

8. การตีพิมพ ์เผยแพร่ผลงาน ของผู้ส าเร็จ การศึกษา 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
- (เฉพาะแผน ก1 เท่านั้น) ต้อง

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
ว า ร ส า ร ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ
นานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศ กกอ.  

- (เฉพาะแผน ก2 เท่านั้น) ต้อง
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
ว า ร ส า ร ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ
นานาชาติที่มีคุณภาพตาม 

        ยังไม่มีนักศึกษาส่งผลงานตีพิมพ์  

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
    ประกาศ กกอ. หรือเป็นรายงาน 
    สืบเนื่องฉบับเต็มในการประชุมทาง 
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    วิชาการ (proceedings) 
- (เฉพาะแผน ข เท่านั้น) รายงาน

ค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของการ
ค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้น
ได ้

9. ภาระงาน อาจารย์ท่ีปรึกษา วิทยานิพนธ์และ การค้นคว้าอิสระ ในระดับ บัณฑิตศึกษา 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
- วิทยานิพนธ์ อาจารย์ 1 คน  

ต่อนักศึกษา 5 คน  
- การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ 1 

คนต่อนักศึกษา 15 คน  
- หากอาจารย์มีคุณวุฒิปริญญา

เอกและด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ หรือปริญญาโทและ
มีต าแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน 
ต่อนักศึกษา 10 คน 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักอาจารย์ 1 
คน  ไม่เกินต่อนักศึกษา 5 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระอาจารย์ 1 คน ไม่เกินต่อนักศึกษา 15 คน ดังนี้  

1. ประเภทวิทยานิพนธ์ จ านวน 1 คน ได้แก่ 
            นายชาญฤทธ์ิ มีค า    อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร. อาวีพร ปานทอง 

2. ประเภทการค้นคว้าอิสระ จ านวน 6 คน ได้แก่ 

           -  น.ส.อุษา พระวิจิตต์       อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร. อาวีพร ปานทอง 
             -  น.ส.วนัชพร ภิญโญ        อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. วันชัย  ตาปัญโญ 
             -  น.ส.สุภาดา โตกระแสร ์  อาจารย์ที่ปรึกษา  อ. ดร. นเรศ สวัสดิ์รักษา 
             -  น.ส.ณัฐนันท์ ชมกุล        อาจารย์ที่ปรึกษา  อ. ดร. นเรศ สวสัดิร์ักษา 
             -  น.ส.วัชรีพร พวงทอง       อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. รกัชาติ ประเสิฐพงษ ์
             -  น.ส.อรพรรณ ทับถวิล     อาจารย์ที่ปรึกษา  อ. ดร. ภัทริณี คงชู 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
- หากเป็นที่ปรึกษาท้ัง 2 

ประเภทให้เทียบสัดส่วนนิสิต
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ที่ท าวิทยานิพนธ์  1 คน 
เทียบกับ นิสิตที่ ค้นคว้าอิสระ 
3 คน 

10. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี ผลงานวิจัยอย่าง ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
- ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่อง ใน

รอบ 5 ปี โดยนับรวมปีที่
ประเมิน 

 

      อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ ปรึกษาการค้นคว้าอิสระทุกคนผลงานวิจัยต่อเนื่องและสม่ าเสมอโดยมี
ผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปี โดยนับรวมปีที่ประเมิน ดังนี้ 

1. ผศ.ดร. อาวีพร ปานทอง 
- อาวีพร  ปานทอง  มลฑญา ปานจันทร์ และสุกัญญา ศรีพงษ์สุทธิ์. (2564).  การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบ  
      เชิงยืนยันการยอมรับตนเองของผู้สูงอายุอ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 20(2), 94-114. (TCI กลุ่ม 1) 

- นิภาธร สมพงษ์, ชุติมณฑน์ นิระโรค และ อาวีพร ปานทอง. (2565). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวใน 
      สถานการณ์โควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ 

     ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 11, วันที่ 25 – 28 มกราคม 2565. (น.2396 – 2408) พะเยา: มหาวิทยาลัย 

     พะเยา. 

 
 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
-  2. อ.ดร. วันชัย  ตาปัญโญ 

- บุญญฤทธิ์ เงินค า, วันชัย ตาปัญโญ, อารีรัตน์ อรุณชัย และชม ปานตา. (2562). “ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 
                     ร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค STAR เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
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                      ราชภัฏนครสวรรค์”. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 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 

3. อ. ดร. นเรศ สวัสดิ์รักษา 
- Nares Sawatraksa, and Chaiwat Namnak. (2020). A note on medial and paramedial 

semigroup,  

               Thai Journal of Mathematics. Thai Journal of Mathematics. Special Issue: Annual   

                Meeting in Mathematics 2019. 167-176. (Scopus: Q4) 

- วายุพงษ์ ทั่งทอง, ศรัณย์ ศักดิ์วิริยะวัฒนะ, ชัยรัตน์ บุญเย็น, นเรศ สวัสดิ์รักษา, ปิยาภรณ์ แท่นทอง. (2564).  
                ไอดีลคู่ภายในของก่ึงกรุปอันดับ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ 

                เทคโนโลยี ครั้งที ่5 ประจ าปี 2564, วันที่ 15-16 มกราคม 2564. (น.1226-1233). อยุธยา:  

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. 

 

 

 

4. อ. ดร. รักชาติ ประเสิฐพงษ ์
- รักชาติ ประเสริฐพงษ,์ และศศิโสพิต บัวดา. 2562. “ไอดีลภายในรัฟและควอซี-ไอดีลรัฟในปริภูมิการ 
                ประมาณของก่ึงกลุ่มภายใต้ความสัมพันธ์พรีออเดอร์และคอมแพทิเบิล”. รายงานสืบเนื่องการประชุม 
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                 สวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่  2 8 

พฤศจิกายน   

                2562. กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: 64-74. 

- Rukchart Prasertpong, Sasisophit Buada. 2020. “Rough Interior Ideals and Rough Quasi-
Ideals 

                              in Approximation Spaces of Semigroups under Preorder and Compatible Relations”.  
                              Suan  Sunandha Science and Technology Journal. Vol. 8 No. 1: 21-26 (TCI กลุ่ม 2) 

  

 5. อ. ดร. ภัทริณี คงชู 

- ภัทริณี คงชู. 2562. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                 นครสวรรค์”. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 31 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 
                  2562 บุ รีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์: 1520-1525 
- ณัฐพงศ์ ศรีไพโรจน์, สมฤดี คงคะดี, นริสา ไม้สนธิ์, และภัทริณี คงชู. 2562. “ปัจจัยเชิงสาเหตุ   ที่มีอิทธิพล 
                  ต่อการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์”. รายงานสืบเนื่องการประชุม 
                  วิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ครั้งที่ 3 1 กุมภาพันธ์ พ .ศ.2562  บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                 บุรีรัมย์(: 1899-1905 
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11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุง
ให้ เสร็จและอนุมัติ/ให้ ความ
เห็นชอบโดยสภา มหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งาน 
ในปีที่ 6) 

          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 โดยประกาศใช้ในปีแรก 
ปีการศึกษา  2563 และจะครบรอบการปรับปรุงอีกครั้งในปีการศึกษา 2568 ซึ่งหลักสูตรมีการปรับปรุงทุกๆ 5 ปี 
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
 

ผลการด าเนินงาน 

1. การรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร: 
เป้าหมาย : 
 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 3 คน 
ซึ่งมีจ านวนครบตรงตามความต้องการของ
หลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 3 คนมีคุณสมบัติตรง
ตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานก าหนด 

       จากการด าเนินการในปีการศึกษา 2563 พบว่าจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร และคุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานก าหนด เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ได้รับการรับรองจากครุสภาให้เปิดหลักสูตรแบบประสงค์รับใบประกอบใบ
วิชาชีพครู เพ่ือการเตรียมความพร้อมในการรับนักศึกษาเพ่ิมขึ้นทั้งแบบประสงค์รับใบประกอบวิชาชีพและ
ประสงค์รับใบประกอบวิชาชีพ จึงควรเพิ่มจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อรองรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระให้กับนักศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุม เรื่องการก าหนด
ขั้นตอนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนั้นในปีการศึกษา 2564  คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรมีมติเห็นควรว่าควรใช้ระบบการรับอาจารย์ใหม่เหมือนเดิม  โดยได้อ้างอิงจากระเบียบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งได้ก าหนดระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2557 ไว้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับการบริหารงานของสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ มีขั้นตอนในการรับสมัครอาจารย์ โดยได้ก าหนดเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไว้ดังนี้ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
-  จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจ านวน 3 คน และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1   

   หลักสูตรไม่ได้ และจะต้องประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

-  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง 

   วิชาการท่ีไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร     

   ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือคณิตศาสตร์ศึกษาหรือการสอน 

   คณิตศาสตร์  

 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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        -   คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
       -   มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น   
           ผลงานวิจัย 

4. ระบบและกลไกการรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.1 วางแผนระยะยาวอย่างน้อยเวลา 5 ปี ด้านอัตราก าลังอาจารย์ การประเมินความต้องการด้าน

ความสามารถของอาจารย์ในหลักสูตร ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่โดยอาจารย์ประจ าสาขาวิชา

ประชุมร่วมกัน ทั้งด้านวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญในการสอน ประสบการการสอน ผลงานวิชาการ 

ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร โดยการพิจารณาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแบ่ง

ได้ดังนี ้

4.2 ในกรณีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีครบและมีคุณสมบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ไม่
ต้องรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 

4.3 ในกรณีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขาดหรือมีอาจารย์คนใดไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่ก าหนด และมีอาจารย์ในสาขาวิชามีคุณสมบัติตามต้องการ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรชุดเดิมประชุมเพ่ือสรรหาอาจารย์ในสาขาวิชาที่มีคุณสมบัติตามต้องการ โดย
ด าเนินการดังนี้ 

4.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรชุดเดิมประชุมเพ่ือสรรหาอาจารย์ในสาขาวิชาที่มีคุณสมบัติตาม
ต้องการ 

4.5 ประธานหลักสูตรจัดท า สมอ. 08 เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 

4.6 ในกรณีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใดไม่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิก าหนด และอาจารย์ในสาขาวิชาไม่มีคุณสมบัติตามต้องการ 
ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

            - ประธานหลักสูตรท าบันทึกเสนอขออัตราก าลังเพ่ิมต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ พร้อมก าหนดคุณสมบัติของ ผู้สมัครที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร และเป็นไป                 

ตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

                   - มหาวิทยาลัยอนุมัติกรอบอัตราก าลังตามที่ขอ 

               - มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครอาจารย์ และท าการคัดเลือกตาม ขั้นตอนที่ระบุไว้ในหมวดที่ 

3 ของข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2557 

             - มหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือกและรับรายงานตัวอาจารย์ใหม่  

            - ประธานหลักสูตรจัดท า สมอ. 08 เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
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           4.7 ในกรณีต้องการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ 

          อาจารย์ประจ าสาขาวิชาประชุมร่วมกัน สรรหาอาจารย์ทีมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด ทั้งด้านวุฒิ
การศึกษา ความเชี่ยวชาญในการสอน ประสบการณ์การสอน ผลงานวิชาการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร โดยใช้ระบบและกลไกเช่นเดียวกับการรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

                 4.7.1 ประธานหลักสูตรจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และจัดหาพ่ีเลี้ยงเพ่ือแนะน าการท างาน 
ตลอดจนให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และภาระหน้าที่การปฏิบัติงาน รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของอาจารย์  
                  4.7.2 ประธานหลักสูตรมอบหมายภาระงานแก่อาจารย์ใหม่ โดยครอบคลุมภาระงานทุกด้าน
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และด้านอ่ืนๆ พร้อมทั้งแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือท าหน้าที่ดูแลและให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์
ใหม่ 
                  4.7.3 การประเมินขั้นตอนการรับมาปรับปรุง/พัฒนาขั้นตอนการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน 
ปีการศึกษาต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.2 ผลการด าเนินงาน 

รับอาจารย์ใหม่ 

ด าเนินการคดัเลือกอาจารย์ใหม ่

ส ารวจ/วิเคราะห์อัตราก าลัง 

ก าหนดคุณสมบตัิอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร/เกณฑ์มหาวิทยาลัย 

มีอัตราก าลังไมเ่พียงพอ มีอัตราก าลังเพียงพอ 

ระบบการแต่งตั้งอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 

ประกาศรับตามระเบียบของมหาวทิยาลัย 

ประเมินผลกระบวนการด าเนินงาน 

ตรวจสอบคุณสมบัติและแต่งตั้งอาจารย์ใหม ่

ปรับปรุงเมื่อไม่
เป็นไปตาม
เกณฑ ์
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          เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติตรงกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แต่เนื่องจากหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ได้รับการรับรองจากส านักงานเลขาธิการครุสภาให้สามารถ
เปิดรับนักศึกษาแบบประสงค์รับใบประกอบวิชาชีพได้ คณะกรรมการหลักสูตรจึงมีมติเห็นว่าควรเพ่ิมจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือรองรับการเป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ จึง
เห็นควรให้มีการรับอาจารย์ใหม่ โดยมีกระบวนการดังระบบและกลไก ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกัน เห็นว่าในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิตมีอาจารย์ที่มี

ทั้งด้านวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญในการสอน ประสบการณ์การสอน ผลงานวิชาการ เป็นไปตาม

เกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปีการศึกษา 2563 จากที่การ

จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 พบว่า เกิดปัญหาโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมี

การจัดการสอนออนไลน์ เสนอให้ก าหนดคุณสมบัติเพ่ิมคืออาจารย์ใหม่สามารถจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลน์ได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการหลักสูตรเห็นว่า อ. ดร. รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม และ อ.ดร. 

นเรศ สวัสดิ์รักษา มีคุณสมบัติดังกล่าว ประกอบกับทั้งสองท่านเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

และสถิติจึงไม่ต้องขออัตราก าลังรับอาจารย์ใหม่ 

2. ประธานหลักสูตรจัดท า สมอ. 08 เพ่ือขอเพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2565 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 

3. ประธานหลักสูตรจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และจัดหาพ่ีเลี้ยงโดยมีค าสั่งแต่งตั้งพ่ีเลี้ยงอาจารย์ใหม่ 
ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค าสั่งที่ 033/2565 โดยแต่งตั้งให้ ผศ. ดร. ศศิโสพิต บัวดา 
เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงให้กับ อ. ดร. รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม และ ผศ. ดร. อาวีพร ปานทอง เป็นอาจารย์พ่ี
เลี้ยงให้กับ อ. ดร. นเรศ สวัสดิ์รักษา จากนั้นได้แนะน าการท างาน ตลอดจนให้ทราบถึงข้อมูล
เกี่ยวกับหลักสูตร และภาระหน้าที่การปฏิบัติงาน  

 
1.3 การประเมินกระบวนการ 
       คณะกรรมการหลักสูตรได้ประชุมในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เรื่องทบทวนระบบและกลไกในการรับ
อาจารย์ใหม่ มีความเห็นว่า ระบบการแต่งตั้งอาจารย์ใหม่และการด าเนินการยังไม่พบข้อบกพร่องของระบบ  
แต่คณะกรรมพบว่าจากการเลือกท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาส่วนใหญ่สนใจด้านการสอน
คณิตศาสตร์ ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะว่าในการรับอาจารย์ใหม่ของหลักสูตรควรพิจารณาอาจารย์ที่มีผลงาน
วิชาการทางด้านการสอนคณิตศาสตร์ด้วย 
1.4 การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
    คณะกรรมการหลักสูตรได้ประชุมในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมเสนอว่าในการรับอาจารย์ใหม่
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ของหลักสูตรควรพิจารณาอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการทางด้านการสอนคณิตศาสตร์ด้วย  

2. การบริหารอาจารย์: 
เป้าหมาย :  

     
 จากการด าเนินการในปี การศึกษา 2563 พบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 8 คน มีความพึงพอใจต่อ

การบริหารจัดการหลักสูตรในแต่ละด้าน คือ ด้านงานบริหาร ด้านงานประกันคุณภาพหลักสูตร ด้านงาน
วิชาการ และด้านงานนักศึกษา เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการสอนคณิตศาสตร์
นักศึกษาต้องมีการสอบวัดคุณสมบัติ สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ และการด าเนินการขอใบประกอบวิชาชีพครูของ
นักศึกษา ดังนั้นในปีการศึกษา 2564 ที่ประชุมจึงมีการเพ่ิมการบริหารงานจากปีการศึกษา 2563 แต่ยังคง
ระบบและกลไกเหมือนเดิม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดระบบและกลไกการบริหารอาจารย์  โดย
มีข้ันตอนดังนี้ 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ 
   2.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมวางแผนการด าเนินงานตาม 
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบผู้รับผิดชอบ 
   2.1.2 หลักสูตรวางแผนอัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อนักศึกษา โดยพิจารณาสัดส่วน 1:10 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
   2.1.3 หลักสูตรจัดท า/ทบทวนแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
   2.1.4 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งมีแผนการจัดท าโครงการ
ที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนงานบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

2.1.5 ประชุมทบทวนการบริหารอาจารย์ 
   2.1.6 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต่อการบริหาร
อาจารย์และประชุมสรุปผล เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารอาจารย์ในปีการศึกษาถัดไป 

 
 
 

2.2 ผลการด าเนินงาน 
     เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้มีการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ิม ดังนั้นหลักสูตรได้
ด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ดังนี้ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 10 คน  
มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 10 คน มีความพึง
พอใจต่อการบริหารหลักสูตรของคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
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2.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมชี้แจงบทบาทและภาระหน้าที่ของอาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษา ดังนี ้

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยใน
สาขาวิชาดังกล่าว มีภาระหน้าที่ในการบริหาร และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน 
การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่
ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 
หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

       2) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย  

           อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 

               3) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล  ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย  

  4) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง  

5) ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
5.1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ของนักศึกษา

ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  
กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน  ทางวิชาการตาม

เกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก  รวมได้ไม่เกิน 5 คนต่อ
ภาคการศึกษา กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่ง  ระดับ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป  และมี
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท และเอก
รวมได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา  

กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่ง 
ศาสตราจารย์และมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา  
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า 15 คน ให้ขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี  

5.2) อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษา
ปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วน 
จ านวนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน แต่ทั้งนี้ รวมแล้ว
ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา  

5.3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/ หรือ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 
            6)  งานประกันคุณภาพการศึกษา งานการรับตรวจการประเมินหน่วยงานและมหาวิทยาลัยทุกเรื่อง
ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันที่ต้องสนับสนุนข้อมูลและเข้าประชุม 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 และเมื่อวันที่ 10 
เมษายน 2565 (หลังรับอาจารย์ใหม่)  เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2564 นอกจากนี้ยังได้ก าหนดและมอบหมายบทบาทหน้าที่ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งชี้แจง บทบาทและภาระหน้าที่ของอาจารย์ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในด้านต่างๆ ได้แก่ด้านการสอน ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ด้าน
บริการวิชาการ  และด้านการวิจัย  และได้ก าหนดกรอบระยะเวลาของงานที่อาจารย์ทุกคนต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จ โดยในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้แบ่งงานตามลักษณะงาน ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 

1. งานบริหาร 
2. งานประกันคุณภาพหลักสูตร 
3. งานวิชาการ 
4. งานนักศึกษา 
เนื่องจากนักศึกษาต้องมีการสอบวัดคุณสมบัติ สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ และเรื่องใบประกอบวิชาชีพ 

ดังนั้นในปีการศึกษา 2564 ที่ประชุมจึงมีการเพิ่มลักษณะงาน ร่วมเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 
1. งานบริหาร 
2. งานประกันคุณภาพหลักสูตร 
3. งานวิชาการ 
4. งานนักศึกษา 
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5. งานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
6. งานด้านวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
โดยมอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละท่านเป็นผู้รับผิดชอบหลักซ่ึงแยกตามลักษณะงาน ดังนี้    

      1. งานบริหาร    ผู้รับผิดชอบคือ ผศ. ดร.อาวีพร ปานทอง และ ดร. รักชาติ ประเสริฐพงษ์ 
หน้าที่ บริหารงานในหลักสูตร 

       2. งานประกันคุณภาพหลักสูตร ผู้รับผิดชอบคือ ผศ. ดร.ศศิโสพิต บัวดา และ ผศ. ชม ปานตา 
 หน้าที่ ดูแลงานด้านประกันคุณภาพหลักสูตรและงานที่เกี่ยวข้องกับงาน   
         ด้านประกันคุณภาพหลักสูตรในภาพรวม เช่น การจัดท า มคอ. 7 

      3. งานวิชาการ ผู้รับผิดชอบคือ ผศ. ดร.สมบูรณ์  นิยม และ ดร.วันชัย ตาปัญโญ  
หน้าที่ ดูแลด้านวิชาการของหลักสูตร เช่น การขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน การจัดหาทุนวิจัย เป็นต้น 
     4. งานนักศึกษา ผู้รับผิดชอบคือ ผศ. ดร.อาวีพร ปานทอง ผศ. ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย  

หน้าที่ ดูแลงานทางด้านกิจกรรมทุกอย่างของนักศึกษา ตลอดจนสอดส่องดูแลให้ค าแนะน าทั้งด้าน
วิชาการและอ่ืน ๆ 

5. งานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้รับผิดชอบคือ ดร.ภัทริณี คงชู และดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม  
หน้าที่ ดูแลด้านการขอใบประกอบวิชาชีพครู ติดต่อประสานงานกับส านักงานเลขาธิการครุสภา  

เป็นต้น 
         6.  งานด้านวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ผู้รับผิดชอบคือ ผศ. ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย และ  
ดร. นเรศ สวัสดิ์รักษา 
        หน้าที่ ดูแลด้าน การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เป็นต้น 

ซึ่งผลการบริหารงานโดยมอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ในแต่ละส่วน ท าให้การ
ด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปได้ด้วยดี มีการก ากับติดตามงาน ท าให้อยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด อาทิเช่น  

การก าหนดให้อาจารย์ทุกคนส่ง มคอ.3 ของทุกรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบก่อนเปิดภาคเรียน 15 วัน 
และก าหนดให้ส่ง มคอ.5 ของรายวิชาดังกล่าวภายใน 30 วันหลังจบสิ้นภาคการศึกษา (ตามปฏิทินกิจกรรม
วิชาการของมหาวิทยาลัย) การติดตามการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษารุ่น 1 

2.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับ ติดตาม และทบทวนการบริหารอาจารย์   โดยมีการ
ประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ และอาจารย์ทุกคนต้องท าแบบรายงานการประเมินตนเองปีละ 
2 ครั้งเพ่ือประเมินความดีความชอบและเลื่อนขั้นเงินเดือน อาจารย์ทุกคนจัดท าแบบรายงานการประเมิน
ตนเองจ 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) และจัดส่งประธาน
หลักสูตรและหัวหน้าสาขาต่อไป เพื่อพิจารณาประเมินผลการด าเนินงานของอาจารย์  คณะกรรมการบริหาร
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หลักสูตร ได้มีการประชุมเพ่ือติดตามบทบาท หน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติงาน (แบบรายงานประเมิน
ตนเอง) ของอาจารย์ 2 ครั้ง  โดยครั้งที่ 1 เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 
30 กันยายน พ.ศ. 2564 และครั้งที่ 2 เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565  ผลจากการประชุมครั้งที่ 1 พบว่าอาจารย์ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีครบ
ตามภาระงานที่ก าหนดและเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมถึงปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายเป็นอย่างดี 

2.2.3 หลักสูตรได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 
30 กันยายน 2565)  ซึ่งมีแผนการจัดท าโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้จัดโครงการตามแผนที่วางไว้ เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองน าไปสู่การเข้าถึงต าแหน่ง
ทางวิชาการ และมีความมั่นคงในการท างาน  

2.2.4 หลักสูตรให้ความสะดวกแก่อาจารย์ผู้สอนในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  เช่น อุปกรณ์
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ได้แก่ สาย HDMI สายต่อจาก IPad เข้าคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2.2.5 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารอาจารย์พบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
มีความพึงพอใจต่อการบริหารอาจารย์โดยภาพรวมเท่ากับ 4.06 จากคะแนนเต็ม 5 
2.3 การประเมินกระบวนการ 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ประชุมเพ่ือสรุประบบและกระบวนการการบริหารอาจารย์ 
ตลอดจนส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต่อการบริหารอาจารย์ ปีการศึกษา 2564  ทั้งที่
เป็นการซักถามพูดคุยและการท าแบบสอบถาม โดยจากการพูดคุยอาจารย์ประจ าหลักสูตร เมื่อวันที่ 20 
พฤษภาคม 2565 สรุปผลจากการพูดคุยว่าระบบและกระบวนการบริหารอาจารย์ดังกล่าวสามารถบริหาร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้คงอยู่ครบทั้ง 3 คน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารอาจารย์ ดังนั้นสามารถน าระบบและกระบวนการดังกล่าวไปใช้พัฒนา
และปรับปรุงในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ในปีการศึกษา 2565 ต่อไปให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งจะเห็นว่าการ
เพ่ิมลักษณะงานอีก 2 ด้าน ท าให้การบริหารหลักสูตรมีความคล่องตัวมากข้ึน  
2.4 การปรับปรุงตามผลการประเมินกระบวนการระบบการบริหารอาจารย์ 
     หลักสูตรได้น าผลการประเมินมาก าหนดระบบการบริหารอาจารย์ ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมก าหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนงบประมาณปี 65 ไม่พบปัญหาปัญหาเนื่องจากมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ทุก 6 เดือน และสรุปผลการปฏิบัติงานและท าแผนปรับปรุงการปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากข้อเสนอแนะของปี
การศึกษา 2563 
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3. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์: 
เป้าหมาย : 

ผลเชิงปริมาณ ผลเชิงคุณภาพ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 ด้าน ดังนี้ 

1.การท างานวิจัย 
2.การท าต ารา/หนังสือ 
3.การเข้าอบรม/สัมมนา /ศึกษาดูงาน 
4.การท าต าแหน่งทางวิชาการ 

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมการสัมมนาทาง
วิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
2.อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท าผลงานทางวิชาการ
เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ 
ก.พ.อ. 

      
    จากการด าเนินงานการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ ในปีการศึกษา 2563 ท าให้ปีการศึกษา 2564 ทั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
3.1 ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
การส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดมีขั้นตอนดังนี้ 
            3.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพื่อ ทบทวน ส ารวจความต้องการในการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ และร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
            3.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเอง
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามและทบทวนผลการส่งเสริมการพัฒนา
อาจารย์ 
            3.1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
            3.1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลที่ได้จากการติดตามและผลจากการส ารวจความพึงพอใจ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบที่มีต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มาประชุมสรุปผล และหาแนวทางในการ
ปรับปรุง เพื่อน าไปใช้ในปีการศึกษาถัดไป 
 
 
 
3.2 ผลการด าเนินงาน 
   ผลจากการด าเนินการในปีการศึกษา 2564 ได้ด าเนินการตามระบบที่วางไว้ ดังนี้ 

3.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการส ารวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
พบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 3 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 จากอาจารย์
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ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด และพบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 5 คน ซึ่งคิดเป็นร้อย
ละ 50 จากอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด จึงควรจัดให้มีการพัฒนา การสนับสนุน และส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท าผลงานทางวิชาการในที่สูงขึ้น จากการสนับสนุนปรากฏว่าปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมอีกจ านวน 2 คน ได้แก ่

1) ผศ. ดร.อาวีพร ปานทอง  
2) ผศ.ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย 
3.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ และคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาตนเอง โดยที่คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยให้งบประมาณสนับสนุนการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมแก่อาจารย์ คนละ 3,000 บาท/ปีการศึกษา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสนับสนุนงบประมาณ
การเข้าร่วมการฝึกอบรมแก่อาจารย์ คนละ 2,000 บาท/ปีการศึกษา รวมได้งบประมาณสนับสนุนการเข้าร่วม
การฝึกอบรมแก่อาจารย์ คนละ 5,000 บาท/ปีการศึกษา นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังจัดสรร
งบประมาณส าหรับการไปน าเสนอผลงานทางวิชาการตามเบิกจ่ายจริงให้เพ่ิมเติมด้วย 
      นอกจากนี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังได้เข้าร่วมการอบรมต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเอง ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการอบรมจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ ในวันพุธที ่12 มกราคม 2565 และวันพุธที่ 19 มกราคม 
2565  ได้แก่ 
- ผศ. ดร.อาวีพร ปานทอง 
- ผศ.ดร. ศศิโสพิต  บัวดา 
- ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม 
- ดร.นเรศ สวัสดิ์รักษา 
- ดร. ภัทริณี คงชู 

2. โครงการอบรมกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้ทันสมัย (Teach) รูป แบบ
ออนไลน์ วันที 15 ธันวาคม 2564 ได้แก่ 
- ดร.อาวีพร ปานทอง 
- ผศ.ดร. ศศิโสพิต  บัวดา 
- ดร.นเรศ สวัสดิ์รักษา 

3. การสัมมนาวิชาการและน าเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 ได้แก่ 

- ผศ.ดร. ศศิโสพิต  บัวดา 
- ผศ. ชม ปานตา 
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- ดร. รักชาติ ประเสริฐพงษ์ 
- ผศ. ดร. อารีรัตน์ อรุณชัย 
- ดร. วันชัย ตาปัญโญ 
- ดร.นเรศ สวัสดิ์รักษา 

4. น าเสนอผลงานวิจัยในงาน The 19th International Conference on Electrical 

Engineering/Electronic, Computer, Telecommunications and Information Technology 

ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565 หัวหิน รูปแบบออนไลน์ ได้แก่ 

- ดร. รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมมนาวิชาการการท าวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 

11 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 718 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ได้แก่ 

- ผศ. ดร.อาวีพร ปานทอง 
- ผศ.ดร. ศศิโสพิต  บัวดา 
- ดร. รักชาติ ประเสริฐพงษ์ 

- ดร.นเรศ สวัสดิ์รักษา 
- ดร. ภัทริณี คงชู 
- ผศ. ดร. อารีรัตน์ อรุณชัย 

6. การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE) กับชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพ (PLC) วิทยากรโดย ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ชัย ชะนูนันท์วันที่ 19 มิถุนายน 2565 รูปแบบออนไลน์ 

- ผศ.ดร. ศศิโสพิต  บัวดา 
- ดร. ภัทริณี คงชู 
- ดร. รักชาติ ประเสริฐพงษ์ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 2 ผลงาน คือ 

1. อาวีพร  ปานทอง  มลฑญา ปานจันทร์ และสุกัญญา ศรีพงษ์สุทธิ์. (2564).  การวิเคราะห์โมเดล

องค์ประกอบเชิงยืนยันการยอมรับตนเองของผู้สูงอายุอ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์. วารสาร

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 20(2), 94-114. (TCI 

กลุ่ม 1) 

2. Somboon Niyoom, Sotiris K. Ntouyas, Chayapat Sudprasert, and Jessada Tariboon. 

(2021). On the mixed fractional quantum and Hadamard derivatives for impulsive 
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boundary value problems. DE Gruyter Open Mathematics Journal. 19(1). 1598 – 

1611. (Scopus: Q3). 

           3.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์พบว่ามีความพ่ึงพอใจระดับมาก แต่ทั้งนี้ต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนให้รางวัลอาจารย์ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยเพื่อเป็นขวัญละก าลังใจในการท าผลงานต่อไป 
 

3.3 การประเมินกระบวนการ 
       ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะมีการประชุม ทบทวนระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดย

การประชุมร่วมกัน  ในการประชุม วันที่ 27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 เห็นว่าด้านกระบวนการส่งเสริมและ

พัฒนาอาจารย์ พบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรพึงพอใจ และท าให้มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เห็นเป็น

รูปธรรมที่ชัดเจน  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 ด้าน โดย

การเข้าร่วมการอบรมหรือการสัมมนาวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์  ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถน า

ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาทั้งตนเองและนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ แต่ในปี พ.ศ. 2564 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการน้อย จึงควรให้อาจารย์ผลิตผลงาวิชาการทุกปี 

      

 3.4 การปรับปรุงระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
          หลักสูตรจึงเสนอให้ปรับปรุงกระบวนการตรงการจัดสรรงบประมาณให้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน

ให้รางวัลอาจารย์ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยเพ่ือเป็นขวัญละก าลังใจในการท าผลงานกับสาชาวิชาหรือใน

ระดับคณะต่อไป และจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการร่วมน าเสนอผลงานหรือตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 

 

 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 

https://www.degruyter.com/journal/key/math/html
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1. ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด
     

ปริญญาตรี ร้อยละ 20 เท่ากับ 5 

ปริญญาโท ร้อยละ 60 เท่ากับ 5 

ปริญญาเอก ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 3 คน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกจ านวน 3 คน ได้แก่  

 1. ผศ.ดร.อาวีพร ปานทอง 
2. ผศ.ดร.สมบูรณ์  นิยม   
3. ผศ.ดร.ศศิโสพิต  บัวดา  

คิดเป็นร้อยละ 100 เท่ากับ 5  
 

2.  ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มดี ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด
     

 

ปริญญาตรี ร้อยละ 60 เท่ากับ 5 

ปริญญาโท ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 

ปริญญาเอก ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 
 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 3 คน มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 คนได้แก่  

1. ผศ. ดร.อาวีพร ปานทอง 
2. ผศ. ดร. ศศิโสพิต  บัวดา   
3. ผศ. ดร. สมบูรณ์  นิยม  

คิดเป็นร้อยละ 100 เท่ากับ 5 
 
 

3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ตามสูตร 
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จ านวนผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด
     

 

ปริญญาตรี ร้อยละ 20 เท่ากับ 5 

ปริญญาโท ร้อยละ 40 เท่ากับ 5 

ปริญญาเอก ร้อยละ 60 เท่ากับ 5 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 3 คน ได้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในปี พ.ศ. 2564  
(นับผลงานตามปีปฏิทิน) ทั้งสิ้นจ านวน 2 ผลงาน   
 

No Article W 

1 อาวีพร  ปานทอง  มลฑญา ปานจันทร์ และสุกัญญา ศรีพงษ์สุทธิ์. (2564).  การ
วิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันการยอมรับตนเองของผู้สูงอายุอ าเภอชุมตาบง 
จังหวัดนครสวรรค์. วารสารวทิยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ. 20(2), 94-114. (TCI กลุ่ม 1) 

0.8 

2 Somboon Niyoom, Sotiris K. Ntouyas, Chayapat Sudprasert, and Jessada 
Tariboon. (2021). On the mixed fractional quantum and Hadamard 
derivatives for impulsive boundary value problems. DE Gruyter Open 
Mathematics Journal. 19(1). 1598 – 1611. (Scopus: Q3). 

1 
 
 

 

 คิดเป็นร้อยละ 60 เท่ากับ 5 
 

 
สรุปคุณภาพอาจารย์ 

คุณภาพอาจารย์ ร้อยละ คะแนน 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 100 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 100 5 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 60 5 

รวมเฉลี่ย 5.00 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

ผลการด าเนินงาน 

1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
       ปีการศึกษา 2564 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 และ

https://www.degruyter.com/journal/key/math/html
https://www.degruyter.com/journal/key/math/html
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ปฏิบัติงานเต็มเวลาตลอดทั้งปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้สรุปอัตราก าลังของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีอัตราคงอยู่ และอัตราเกษียณ/ลาออก เพื่อให้การบริหารหลักสูตรเกิด
ประสิทธิภาพดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา  2563 ปีการศึกษา  2564 ร้อยละการคงอยู่ 
1. ดร.อาวีพร ปานทอง  1. ผศ.ดร.อาวีพร ปานทอง ร้อยละ 100 
2. ผศ.ดร.สมบูรณ์  นิยม 2. ผศ.ดร.สมบูรณ์  นิยม 
3. ผศ.ดร.ศศิโสพิต  บัวดา  3. ผศ.ดร.ศศิโสพิต  บัวดา 

2.  ความพึงพอใจของอาจารย์ 
        ปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ท าการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการ
บริหารหลักสูตร (ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร ในคู่มือการประกัน
คุณภาพภายใน) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จ านวน 10 คน โดยมี
การประเมินจ านวน 3 รอบเพ่ือศึกษาการพัฒนาการจัดการบริหารหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ผลการวิเคราะห์
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรพบว่า โดยรวมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับมาก ในครั้งที่ 1 คะแนน 4.04 มีความพึงพอใจมาก และมี
แนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนในครั้งที่ 2 และ 3 โดยรวมความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจต่อการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร บริหาร
อาจารย์ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ด้านกระบวนการเรียนการสอน โดยรวมมากที่สุด และมีความพึงพอใจ
ด้านการบริหารหลักสูตร และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยรวมมีความพึงพอใจมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความพึงพอใจของอาจารย์ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ด้านการประเมิน 
2564  

ครั้งที่ 1  
วันที่ 3 ก.ค. 64 

2564 
ครั้งที่ 2  

วันที่ 9 ต.ค. 64 

2564 
ครั้งที่ 3  

วันที่ 26 ก.พ. 64 
โดยรวม 
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ผลการด าเนินงาน 

 

เกณฑ์การแปลผล 
        4.21-5.00 หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอนมีความพึงพอใจมากที่สุด 
        3.41-4.20 หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอนมีความพึงพอใจมาก 
        2.61-3.40 หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอนมีความพึงพอใจปานกลาง 
        1.81-2.60 หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอนมีความพึงพอใจน้อย 
        1.00-1.80 หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
 
 
 
 

1) การบรหิารหลักสตูร 3.93 (มาก) 4.07 (มาก) 4.13 (มาก) 4.04 (มาก) 

2) การรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 3.88 (มาก) 4.22 (มากที่สุด) 4.88 (มากที่สุด) 4.33 (มากที่สุด) 

3) บริหารอาจารย ์ 4.25  (มากที่สุด) 4.41 (มากที่สุด) 4.41 (มากที่สุด) 4.36 (มากที่สุด) 

4) ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์ 4.11  (มาก) 4.33 (มากที่สุด) 4.55 (มากที่สุด) 4.33 (มากที่สุด) 

5) ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.25  (มากที่สุด) 4.46 (มากที่สุด) 4.54 (มากที่สุด) 4.42 (มากที่สุด) 

6) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3.80  (มาก) 4.20 (มาก) 4.33 (มากที่สุด) 4.11 (มาก) 

เฉลี่ยรวม 4.04  (มาก) 4.28  (มากที่สุด) 4.47  (มากที่สุด) 4.26 (มากที่สดุ) 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
1. ข้อมูลนักศึกษาที่รับเข้า/จ านวนนักศึกษาคงอยู่  

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

จ านวนรับเข้า 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) จ านวนการ

ลาออกและคัด
ชื่อออกสะสม 2563 2564 2565 2566 

2563 20 7 6 (85.71) - - 1 
2564 20 - 6 - - - 
2565 20 - - - - - 
2566 20 - - - - - 

รวม 80 7 12 - - - 

2. อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
    นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 2  ร้อยละ 85.71 
3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  
     พบว่านักศึกษามีปัญหาทางการเงิน เนื่องจากนักศึกษาเป็นครูอัตราจ้าง ยังไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู 
ประกอบกับทางครอบครัวมีอาชีพท าไร่ท าสวน รายได้ข้ึนอยู่กับเศรษฐกิจและจ านวนผลผลิตที่ได้ในแต่ละปี 
4. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีที่รายงาน (เฉพาะหลักสูตรที่รายงาน)   0    คน 
5. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษา 

5.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ค านวณจากข้อ 4.2 และจ านวน 
      นักศึกษาทั้งหมดที่รับเข้าในรุ่นนั้น  

ไม่มีเนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 นักศึกษารุ่นที่ 1 ก าลังศึกษาในชั้นปีที่ 2 และอยู่ในช่วงของ
การท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
           5.2 ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการส าเร็จการศึกษา 
       ตามหลักสูตรรายงานข้อสังเกตปัจจัยในการส าเร็จการศึกษา 
       ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลต่อการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ ที่ต้องด าเนินการเก็บข้อมูล หรือการวิจัยกึ่งการทดลอง ผนวกกับค่าบ ารุงการศึกษาที่นักศึกษาอาจจะยังไม่
สามารถช าระได้ในบางภาคการศึกษา ท าให้ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาท่ีล่าช้าออกไปได้ ซึ่งทางหลักสูตรได้
ด าเนินการแก้ปัญหาในส่วนนี้ โดย 1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการท าวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบออนไลน์ในสถานการ์โควิด  และ2) หลักสูตรฯได้จัดหาทุนการศึกษาทั้งในและนอกสถาบันการศึกษาเพ่ือ
เป็นการแบ่งเบาภาระให้กับนักศึกษาอีกทางหนึ่ง 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน 
1. การรับนักศึกษา 
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 
 

 
0 

- ไม่มีระบบ  ไม่มีกลไก 

- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 
 

 
1 

- มีระบบ มีกลไก 

- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 
 

 
2 

- มีระบบ มีกลไก  
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
- มีการประเมินกระบวนการ  
- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 
 

 
3 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
- มีการประเมินกระบวนการ  
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 
 

 
4 

- มีระบบ มีกลไก  
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
- มีการประเมินกระบวนการ  
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 
 

 
5 

- มีระบบ มีกลไก  
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
- มีการประเมินกระบวนการ  
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการ

ผู้ตรวจ ประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน 

 
  

ผลการด าเนินงาน 
1.  การรับนักศึกษา 
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เป้าหมาย: 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

จ านวน 20 คน 1. บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือการสอน
คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรองแล้ว 
2. มีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์นักศึกษาโดยการสอบสัมภาษณ์แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 3 คน หัวข้อการสอบสัมภาษณ์ถามเกี่ยวกับ 
- ความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ 
- ความสามารถใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์และ
แก้ปัญหา 
- ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย 
-บุคลิกภาพและคุณลักษณะภาวะผู้น า 
3.ทดสอบความรู้พ้ืนฐานในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่นักศึกษาถนัดร่วมกับการ
สอบสัมภาษณ์ 

 1.1 ระบบและกลไกการนักศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ผลการด าเนินงาน 
 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทวนจ านวนการรับนักศึกษาจากหลักสูตร 

หลักสูตรแจ้งจ านวนการรับนักศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

หลักสูตรประชุมเรื่องจ านวนการรับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครและ
ด าเนินการรับสมัคร 

หลักสูตร/สาขาวิชา/คณะ 
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยก าหนดวันสอบ/สอบ
สัมภาษณ์ 

หลักสูตรด าเนินการสอบ/สอบสัมภาษณ์ 
ตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย 

 
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ 
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1.2 การด าเนินงานตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
        1.2.1 จากการประชุมของคณะกรรมหลักสูตรเมื่อวันที่ 22 เมษายน  2563 และจากการประชุมครั้ง
ที่ 2 /2563  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 มีข้อเสนอแนะกระบวนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 
ดังนี้ 

1) หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการเปิดรับสมัครรับนักศึกษาปริญญาโท การสอนคณิตศาสตร์ จ านวน 
20 คน จ าแนกเป็น แผน ก และแผน ข ให้กับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

2) ที่ประชุมเสนอแนวทางในการออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยเน้นบุคคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือมาศึกษาต่อเพ่ิมศักยภาพในการท างานมากข้ึน เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ
ข้าราชการครูจะมีโอกาสในการปรับเพิ่มวุฒิการศึกษา ปรับขั้นเงินเดือน แล้วยังสามารถน าไป
ปรับลดระยะเวลาในการยื่นขอวิทยฐานะของตนเองได้อีกด้วย และมีการออกประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบการบริการวิชาการให้กับคุณครูในโรงเรียนต่างๆ จากการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ 
เช่น Facebook, Line, การอบรมครู  

        1.2.2 การประกาศรับสมัครผ่านกระบวนการรับสมัครของหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยคือ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศการรับสมัครนักศึกษาทาง website ของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยและการประชาสัมพันธ์ของส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยใน
โรงเรียนต่างๆโดยยึดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาทั่วไปของผู้สมัครตามเกณฑ์ของส่วนกลางและ
คุณสมบัติเฉพาะตามเกณฑ์ของหลักสูตรตามที่วางแผนไว้แล้ว โดยมีผู้มาสมัครจ านวนทั้งสิ้น 6 คน 
        1.2.3 พิจารณาใบสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และด าเนินการสอบข้อเขียนโดย 
ข้อสอบกลางของมหาวิทยาลัยสอบวัดความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ประกอบด้วย วิชาการศึกษา วิชา
ภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์  
         

ผลการด าเนินงาน 
               1.2.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรก าหนดกรรมการสอบสัมภาษณ์ และ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จ านวน 3 คน ซึ่งเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าผลคะแนนสัมภาษณ์
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มาพิจารณาตัดสินการรับเข้าศึกษาในหลักสูตร   
   ในปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาผ่านเกณฑ์การรับเข้าจ านวน 6 คน ซึ่งนักศึกษาทั้งหมดเป็นข้าราชการครู 
 

1.3 การประเมินกระบวนการการรับนักศึกษา 
          คณะกรรมการประชุม ในการประชุมสาขาวิชาครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง
ทบทวนกระบวนการรับนักศึกษาเพื่อน าผลไปปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป โดยในปีการศึกษา 2564 พบว่า
นักศึกษาท่ีเข้ามาเรียนมีจ านวนน้อยกว่า ร้อยละ 50  ของจ านวนที่ก าหนด เนื่องจากมีหลักสูตรปริญญาโท
เปิดเป็นจ านวนมาก จึงท าให้เป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาในการเพ่ิมเติมความรู้ ปรับวุฒิการศึกษา และเพ่ือ
น าไปปรับลดเวลาในการยื่นขอวิทยฐานะ ซึ่งกระบวนการรับนักศึกษามีข้อบกพร่องในกระบวนการการรับ
นักศึกษาเนื่องจากมีข้อจ ากัดในการประชาสัมพันธ์ที่ไม่สามารถไปได้ทั่วถึง และมีนักศึกษาบางส่วนจากการ
ท าแบบสอบถามซึ่งเป็นนักศึกษาที่จบวุฒิ วท.บ. คณิตศาสตร์ สนใจเรียนหลักสูตรที่สามารถน าไปยื่นขอสอบ
เพ่ือรับใบประกอบวิชาชีพครูได้  ดังนั้นหลักสูตรจึงควรติดตามเรื่องใบประกอบวิชาชีพอย่างเร่งด่วน 
      นอกจากนีค้ณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้เสนอแนะให้มีการน าความคิดเห็นของนักศึกษาในการสอบ
สัมภาษณ์ถึงเหตุผลที่มาเรียนมาปรับวิธีการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ทั้งกับนักศึกษาและส่งผลต่อการรับนักศึกษาในรุ่นต่อ ๆ ไปในอนาคต 
 

1.4 การปรับปรุงกระบวนการการรับนักศึกษา 
      จากผลการประเมินดังกล่าวอาจารย์ประจ าหลักสูตรพบว่าจ านวนนักศึกษาที่มาเรียนไม่ตรงตาม
เป้าหมายที่หลักสูตรก าหนดไว้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เสนอแนวทางปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา 
ดังนี้ 
       1.4.1 ควรออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่องเช่นเดิมโดยให้เพิ่มโรงเรียนให้มากขึ้น และมีการ
ออกประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการอบรมบุคคลากรในโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและนอกเขต
พ้ืนที่การศึกษาให้เพ่ิมมากข้ึน และการให้นักศึกษาที่ก าลังเรียนช่วยประชาสัมพันธ์ให้อีกทางด้วย รวมทั้งให้มี
การแสดงศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษาที่ก าลังศึกษาด้วยในการน างานวิจัยไปน าเสนอในการประชุม
วิชาการต่าง ๆ  
      1.4.2 หลักสูตรได้ติดตามเรื่องใบประกอบวิชาชีพซึ่งขึ้นตอนอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาและแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาชีพ 
       1.4.3 สร้างจุดเด่นของหลักสูตร ฯ โดยการหาทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้กับนักศึกษา
ปริญญาโทที่ขาดทุนทรัพย์ และพยายามผลักดันให้นักศึกษาที่เข้ามาเรียนจบตามระยะเวลาที่ก าหนดใน
หลักสูตร 
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
เป้าหมาย: 

ผลเชิงปริมาณ ผลเชิงคุณภาพ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา มี
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 ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 

2.1 ระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 ผลการด าเนินงาน 
       จากการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่จบ
ปริญญาตรีมาจากหลากหลายสถาบันและรับราชการครูสอนในระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมาหลายปี ดังนั้นหลักสูตรจึงมีความเห็นว่าต้องด าเนินการจัดการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนดังนี้ 

1) ให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนปรับพ้ืนฐานด้านการพิสูจน์ 
2) เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่มีอาชีพครูคณิตศาสตร์อยู่แล้วดังนั้นปัญหาด้านความรู้พ้ืนฐานทาง

คณิตศาสตร์จึงไม่มี จึงให้เตรียมความพร้อมในรายวิชาที่เกี่ยวกับวิชาเอกท่ีเป็นพื้นฐานปริญญาตรีบางส่วน 

3) เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ - อาทิตย์ ทางหลักสูตรจึงจัดให้มีการชี้แจ้ง
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ในชั่วโมงแรกของการเปิดภาคเรียน โดย ดร. อาวีพร ปานทอง และ ผศ.ดร.ศศิโสพิต  
บัวดา และในรายวิชาเอกให้อาจารย์ประจ าวิชาท าการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงก่อน
สอนในแต่ละครั้งเป็นเวลาสองสัปดาห์แรก ในภาคเรียนที่ 1/2564 ได้แก่ วิชา 4296301 ทฤษฎีจ านวนและ
พีชคณิตส าหรับครู  วิชา 4296501 เรขาคณิตส าหรับครู และวิชา 4306301 ความน่าจะเป็นและสถิติ และ 
ในภาคเรียนที่ 2/2564 ได้แก่ วิชา 4296401 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ส าหรับครู 
2.3 การประเมินกระบวนการ 
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุม พบว่ากระบวนการเตรียมความพร้อมมีข้อบกพร่องกรณีที่
ควรปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมโดยที่ไม่ควรจัดในเวลาเรียน ควรด าเนินการจัดก่อนเปิดเทอม และเนื่องจาก
สถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ควรมีรูปแบบวิธีการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนให้หลากหลายหาก
การแพร่ระบาดยังไม่หยุด เช่น การสอนออนไลน์ การใช้ google classroom ในการส่งเอกสาร จัดสอบ
นักศึกษา และพบว่ามีนักศึกษาบางส่วนมีพ้ืนฐานความรู้ทางด้านการพิสูจน์น้อย เนื่องจากส่วนใหญ่นักศึกษา
เป็นครูสอนในระดับชั้นประถมศึกษา จึงท าให้ความรู้เรื่องการพิสูจน์ทฤษฎีต่าง ๆ หายไปบางส่วน  
 

วางแผนและปรึกษาหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักศึกษารวมถึงกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

ปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 ส ารวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 

จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 

ประเมินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
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2.4 การปรับปรุงจากการประเมิน 
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นควรให้ด าเนินงานดังนี้ 

1. ในปีการศึกษา 2564 จัดให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนก่อนเปิดเทอม 

2. เตรียมรูปแบบกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนในรูปแบบออนไลน์ 
3. กิจกรรมหลักสูตรจึงมีมติว่าในปีการศึกษาต่อไปควรมีการปรับพื้นฐานที่เน้นความรู้ทางด้านการ

พิสูจน์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

1. การควบคุม ดูแล การให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 

 

2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
 

 
0 

- ไม่มีระบบ  ไม่มีกลไก 

- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 
 

 
1 

- มีระบบ มีกลไก 

- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
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ผลการด าเนินงาน 
 
 

 
2 

- มีระบบ มีกลไก  
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
- มีการประเมินกระบวนการ  
- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 
 

 
3 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
- มีการประเมินกระบวนการ  
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 
 

 
4 

- มีระบบ มีกลไก  
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
- มีการประเมินกระบวนการ  
-  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 
 

 
5 

- มีระบบ มีกลไก  
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
- มีการประเมินกระบวนการ  
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการ

ผู้ตรวจ ประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน 

 
 

 

1. การควบคุม ดูแล การให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
เป้าหมาย:  

ผลเชิงปริมาณ ผลเชิงคุณภาพ 
- นักศึกษาทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษา 
   วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
-  นักศึกษาทุกคนได้น าเสนอผลงาน 
   วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ/ตีพิมพ์ 

- นักศึกษาทุกคนมคีวามพึงพอใจต่อการดูแลและการให้ 
  ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
- วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติ 

 

1.1 ระบบและกลไกในการควบคุม ดูแล การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และการให้ค าปรึกษา
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ผลการด าเนินงาน 
วิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
        ระบบการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษาปริญญาโท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2การให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมสรรหาอาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา 
 

คณะฯแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรให้นักศึกษาทราบก่อนเข้าศึกษา 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษานักศึกษาโดยการจัดชั่วโมงโฮมรูมและผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ 

ปรับปรุงกระบวนการระบบให้ค าปรึกษาวิชาการ 

หลักสตูรประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษาของอาจารยท์ี่ปรึกษา(โดยนักศึกษา) 

 

รายงานผลการด าเนินงานและการปรับปรุงระบบให้ค าปรึกษาวิชาการ 

ประชุมสรรหาอาจารย์เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระให้กับนักศึกษา 
 

นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งชื่องานวิจัยของนักศึกษาต่อกรรมการหลักสูตร
ปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
ปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าศึกษา 
 

ประชุมก าหนดวันสอบหัวข้อ 
 

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ 
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ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
             ผลจากการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร พบว่า ในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาผลจาก
แบบสอบถามประเมินระบบการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นที่น่าพอใจโดยผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นดังนี้ จากคะแนนเต็ม 5     
 
 
 
 
             - อาจารย์ที่ปรึกษาของชั้นปีที่ 1 มีคะแนน 4.32 (มากที่สุด) แต่มีนักศึกษาบางคนที่ไม่กล้าที่จะ
เข้ามาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง ทั้งนี้ในรอบปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้น าข้อมูลมาปรับปรุง
ระบบการให้ค าปรึกษาในปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

• คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือวางแผนในการก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา 
โดยยึดคู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้นเป็นหลัก ตลอดจนมีการปรึกษาหารือ
เพ่ือก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2564 

• หลักสูตรพิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและจัด
โครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา  

• คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2564   
• คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ การดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และ

แนะแนวแก่นักศึกษา ของอาจารย์ที่ปรึกษาให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนทราบ 
• คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือตรวจติดตามการให้ค าปรึกษาและการด าเนินงาน
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ผลการด าเนินงาน 
ของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยพิจารณาจากแบบสอบถามส าหรับการประเมินระบบการให้ค าปรึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา และหาข้อบกพร่องเพ่ือด าเนินการแก้ไข 
 

1.3ผลการด าเนินงาน 
   จากกระบวนการข้างต้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ลงมติและเสนอคณบดีแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
ดังนี้    
    นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แบบปกติ จ านวน 6 คน อาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.ศศิโสพิต  บัว
ดา ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเป็นไปตามสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ 
ที่ปรึกษาที่ยึดคู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดท าข้ึน ทั้งนี้คณะกรรมการหลักสูตรได้ประชุม
ก่อนเปิดภาคเรียนชี้แจงและแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น 
แจ้งให้อาจารย์ส ารวจข้อมูลของนักศึกษาในที่ปรึกษาว่ามี อาชีพ สังกัดที่ท างาน อายุงาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ 
และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อเป็นข้อมูลในการรับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป  การจัดท ารูปแบบการเข้าพบ
นักศึกษาท่ีมีรายละเอียดการถาม-ตอบ ทั้งทางวิชาการและการใช้ชีวิตของมหาวิทยาลัยระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษา ส าหรับในส่วนอาจารย์ที่ปรึกษา ก าหนดรายละเอียดการเข้าพบของนักศึกษาวันเวลาที่ว่างตรงกัน 
ส่วนใหญ่จะเป็นทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา  12.00 -13.00 น. โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ดูแล ตักเตือน ให้
ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินชีวิตแก่นักศึกษาเน้นย้ าในกรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาเป็นกรณีพิเศษ และจัด
ช่องทางให้ค าปรึกษาท่ีหลากหลายมากขึ้นในการขอค าปรึกษาจากอาจารย์ เช่น facebook,  Line กลุ่ม  
E-mail เบอร์โทรศัพท์ และ Messenger โดยหลักสูตรได้ก าหนดเป้าหมายผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม จากการ
ด าเนินการตามระบบใหม่ ดังนี้ 

     - นักศึกษามีการออกกลางคันลดน้อยลง  
     - นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีจ านวน 6 คน  

           นักศึกษาทุกคนมีความเข้าใจระบบการท างานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น การ
ลงทะเบียน การช าระค่าลงทะเบียน การหมดสิทธิ์สอบ การถอนรายวิชา การเทียบโอนรายวิชา การติดตาม
ผลการเรียน การแก้ I  และการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ซึ่งไม่มีข้อมูลปัญหาการร้องเรียนของ
นักศึกษาเก่ียวกับการเรียนของนักศึกษา 
            อาจารย์ที่ปรึกษาได้มีการติดต่อกับนักศึกษาโดยตรงผ่านช่องทางเบอร์โทรศัพท์ หรือทางโซเชียล
เน็ตเวิร์ค เพื่อติดต่อประสานงานเมื่อเกิดปัญหาหรือแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ให้นักศึกษาทราบได้สะดวกและ
รวดเร็ว ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นดังนี้ จากคะแนนเต็ม 5     
             - อาจารย์ที่ปรึกษาของชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 6 คน มีคะแนนความพึงพอใจที่มีต่อ
การเข้ารับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 (มากที่สุด) 

รายการ ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 
2563  2564  2564  2564  2564 
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ผลการด าเนินงาน 
รวม รวม ครั้งที่ 1  

วันที่ 27
พ.ย. 63 

ครั้งที่ 2  
วันที่ 3 ก.พ. 
64 

ครั้งที่ 3  
วันที่ 31
พ.ค. 64 

1.ช่องทางการรับค าปรึกษามีความ
หลากหลาย (line, facebook, โทรศัพท,์ 
เข้าพบโดยตรง) 

4.00 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.33  
(มากที่สุด) 

2. อาจารย์ที่ปรึกษารับฟังปญัหาและแนะน า
ที่ดีในการแก้ปัญหา 

4.14 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.33 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.67  
(มากที่สุด) 

3.อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในการวาง
แผนการเรียน 

4.14 
(มาก) 

4.28  
(มากที่สุด) 

4.00 
(มาก) 

4.33  
(มากที่สุด) 

5.00  
(มากที่สุด) 

4. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในการ 
เตรียมตัวก่อนสอบ 

4.43 
(มากที่สุด) 

4.17 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

4.33 
(มากที่สุด) 

5. อาจารย์ที่ปรึกษาคอยแจ้งข่าวสารต่าง ๆ 
ของทางมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับนกัศึกษา 

4.57 
(มากที่สุด) 

4.56  
(มากที่สุด) 

4.00 
(มาก) 

4.50  
(มากที่สุด) 

5.00  
(มากที่สุด) 

6. อาจารย์ที่ปรึกษาคอยแจ้งประชาสัมพันธ์
การอบรมให้ความรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนา
นักศึกษาอยู่สม่ าเสมอ 

4.57 
(มากที่สุด) 

4.72  
(มากที่สุด) 

4.00 
(มาก) 

4.83  
(มากที่สุด) 

5.00  
(มากที่สุด) 

 
1.4การประเมินกระบวนการ 
        เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลจากการด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาดังกล่าวเข้าที่ประชุมประเมินระบบการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาไม่พบข้อบกพร่อง และการ
ด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปได้ด้วยดีโดยพบว่าผลจากแบบสอบถามประเมินระบบการให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นที่น่าพอใจโดยมีความพึงพอใจคะแนน 4.32 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้
คณะกรรมการหลักสูตรจึงได้เสนอให้มีการติดตาม แนะน า และส่งเสริมนักศึกษาอย่างดีเช่นเดิมต่อไป 
1.5แนวทางการปรับปรุงตามผลการประเมิน 
        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลจากการด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการปริหารหลักสูตรเพื่อ ประเมินการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยพบว่าการปรับปรุง
กระบวนการให้ค าปรึกษาของ อาจารย์ที่ปรึกษาผ่านช่องทางไลน์ส่วนตัว การติดตามอย่างต่อเนื่อง ท าให้
นักศึกษาท่ีมีปัญหากล้าที่จะขอรับการปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้มากข้ึน ที่ประชุมมีมติคงใช้ระบบและ
กลไกเดิม โดยให้เพ่ิมเติมช่องทางและเวลาในการพบนักศึกษาในชั่วโมงโฮมรูมผ่านการประชุมแบบออนไลน์
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ยังระบาดอยู่ 

2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

    เป้าหมาย:    

ผลเชิงปริมาณ ผลเชิงคุณภาพ 
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ผลการด าเนินงาน 
นักศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา  
 

- นักศึกษาทุกคนต้องมีศักยภาพ และมีความรู้

ความสามารถตามศตวรรษที่ 21 

-นักศึกษาได้พัฒนาเทคนิคการสอน สื่อการสอน และ
เครื่องมือต่างๆในการสอน 

    2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 การด าเนินการ 
     คณะกรรมการหลักสูตรประชุมโดยการพัฒนาเทคนิคกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมี
นวัตกรรมใหม่ๆ สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอน ท าให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึง
จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของนักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อผู้เรียน และได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีเป็น
คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และเพ่ือสนองนโยบายดังกล่าว
จึงประชุมเพื่อก าหนดกิจกรรม งบประมาณ  และแต่งตั้งผู้โครงการในส่วนของความรับผิดชอบของสาขาวิชา 
โดยมีแผนจัดโครงการพัฒนานักศึกษารายชั้นปีโดยเมื่อเรียนครบหลักสูตรนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาครบ
ทุกทักษา ดังต่อไปนี้ 
 

ชั้น
ปีท่ี 

พัฒนาทักษะ วัตถุประสงค์ โครงการ 

1 พัฒนาทักษะ 1. เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้จักวิธีการใช้ชีวิต 1. โครงการเตรียมความพร้อมก่อน

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 5 ด้าน   

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการได้ประชุมร่วมกันวิเคราะห์การจัดกจิกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 5 ด้าน   

พิจารณาเลือกทกัษะการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างให้กับนักศึกษา และวางแผนกจิกรรม หรือ
โครงการเพื่อน าไปสู่การพัฒนาทกัษะการเรียนรู้  

 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการที่ก าหนด 

ประเมินการจดัโครงการในแต่ละโครงการ 
ละโครงการ ปฐมนเิทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน

เข้าศึกษา 
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การเรียนและ
การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย 

ในมหาวิทยาลัยและการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้จักการวาง
แผนการเรียน และการใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์ 

เข้าศึกษาส าหรับนักศึกษา 

พัฒนาศักยภาพ
และทักษะการ
เรียนรู้ 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และความ
เข้าใจ เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ และกระบวนการเรียนการสอน
ที่ทันสมัย 

-นักศึกษาได้พัฒนาเทคนิคการสอน สื่อ
การสอน และเครื่องมือต่างๆในการ
สอน 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมสู่
โลกอาชีพ ส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิต 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมมนา
วิชาการการท าวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 

พัฒนา
ประสบการณ์
ด้านวิชาชีพ 

1.เพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์
การท างานและเรียนรู้จากสถาน
ประกอบการโดยตรง 
2.เพ่ือเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นต่อ
อาชีพทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมสู่
โลกอาชีพ ส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิต 
 

เป็นบัณฑิตที่
สมบูรณ์ พร้อม
ก้าวสู่โลกอาชีพ 

เพ่ือเสริมสร้างความพร้อมในการไป
ประกอบอาชีพ เช่น การสัมภาษณ์งาน 
การน าเสนองาน เป็นต้น 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมสู่
โลกอาชีพ ส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิต 
 
 

 
ชั้น
ปีท่ี 

พัฒนาทักษะ วัตถุประสงค์ โครงการ 

2 พัฒนาศักยภาพ
และทักษะการ
เรียนรู้ 

1.เพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์
การท างานและเรียนรู้จากสถานศึกษา
โดยตรง 

2.เพ่ือเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นต่อ
อาชีพทางด้านคณิตศาสตร์ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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      จากการประชุมวางแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงด าเนินโครงการต่างๆ ตามที่
วางแผนไว้ เพ่ือการพัฒนาเทคนิคกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมีนวัตกรรมใหม่ๆและ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งหลักสูตรได้ก าหนด
คุณลักษณะของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เทคนิคกระบวนการในการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายมีนวัตกรรมใหม่ๆ ครบ 3 ประการ คือ บุคลิกภาพและการสื่อสาร การเป็นผู้น า และการ
มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยแต่ละโครงการได้ก าหนดนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน
และเม่ือเรียนจบหลักสูตรนักศึกษาทุกคนจะได้เข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมโครงการทุกโครงการ และได้รับ
การพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน โดยกิจกรรมเชิงวิชาการ
และเสริมหลักสูตรที่จัดขึ้นมีดังต่อไปนี้ 

1) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาส าหรับนักศึกษา โดย ผศ.ดร.ศศิโสพิต  บัวดา และ ผศ.
ดร.อาวีพร ปานทอง เป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และจัดการเรียนการสอนปรับพ้ืนฐาน ก่อนเปิดภาค
การศึกษา แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต  เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา  ตลอดจนพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาและให้เน้นย้ าในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาเป็นกรณีพิเศษ  และ
ด้านเนื้อหาสาระวิชามี ดร. รุ่งรัติกาล ม่วงไหม ดร. วันชัย ตาปัญโญ ดร.รักชาติ ประเสริฐพงษ์  และ ดร.
นเรศ สวัสดิ์รักษา เป็นวิทยากร 

2) ด าเนินกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมสู่โลกอาชีพ ส าหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดย ผศ.ดร.ศศิโสพิต  บัวดา และ ดร. ภัทริณี คงชู เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ จัด
ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 718 อาคาร 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์  โดยได้เชิญ ผศ.ดร.สกลธ์ชัย  ชะนูนันท์  จากมหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรเนื้อหา
สาระในการอบรมได้แก่ เรื่อง นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจ เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และ
กระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (CBE) กับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) และนักศึกษาได้พัฒนาเทคนิคการสอน สื่อการสอน และเครื่องมือต่างๆในการสอน  พบว่านักศึกษา
ให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากนักศึกษาเร่งเห็นความส าคัญในการประกอบอาชีพ 

3) ด าเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ โดยก าหนดใน
การเขียนงบประมาณไว้ในเดือน  28 – 29 พฤษภาคม 2565 หรือไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2564 โดย
มีผศ. ดร.อาวีพร  ปานทอง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยจะศึกษาดูงาน ณ  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.
เชียงใหม่ เพ่ือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคการสอน เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
ในการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถน าไปพัฒนาตนในการท างานจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อการ
สอนของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 8 คน  
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4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมมนาวิชาการการท าวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2565  โดยมีผศ. ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ได้เชิญวิทยากร
บรรยาย ผศ.ดร.วนินทร พูนไพบูลย์พิพัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร และรศ.ดร.จักรกฤษ 
กลิ่นเอ่ียม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมมนาวิชาการการ
ท างานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเวทีเพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้แนวทางในการท าวิจัยเกี่ยวกับทางด้าน 
คณิตศาสตร์และสถิติและทางด้านการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้าน  
คณิตศาสตร์และสถิติกับทางการศึกษา และท าให้เกิดการกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือ  สร้าง
องค์ความรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาประเทศต่อไป เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการท างานวิจัยของ
นักศึกษา จึงได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ ความรู้และแนะแนวทางการพัฒนางานวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
       ซ่ึงแต่ละโครงการนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ดังสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ชื่อโครงการ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
สาระวิชา

หลัก 
ทักษะชีวิต
และอาชีพ 

ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

ทักษะสารสนเทศ 
สื่อและเทคโนโลยี 

1. โครงการเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าศึกษาส าหรับนักศึกษา 

    

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาบัณฑิตที่สมบูรณ์
พร้อมสู่โลกอาชีพ ส าหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

    

3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
และสถิติและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
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21 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมมนา
วิชาการการท าวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 

    

  2.3 การประเมินกระบวนการ 
       จากการประประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเมื่อวันที่ 27  เมษายน 2564 ได้พิจารณาภาพรวม
ของการจัดโครงการ ดังนี้ 
        1. นักศึกษามีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 
        2. นักศึกษามีผลงานทางวิชาการและน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการท างานของตนเองได้ 
       คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินระบบและกลไกหลักสูตรโดยเห็นว่าควรหาโครงการที่สามาร
จัดได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมเพ่ือรองรับกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการน าไปบูรณาการกับการท างานได้   
2.4 การปรับปรุงแก้ไข 
    จัดโครงการที่สามารถจัดกิจกรรมในลักษณะของการออนไลน์ได้  และสอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาในการน าไปบูรณาการกับการท างานได้  

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

 
 
 

 
0 

- ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 

 
1 

- มีการรายงานผลการด าเนินงานในบางเรื่อง 

 
 

 
2 

- มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

 
 

 
3 

- มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้  
- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในบางเรื่อง 

 
 

 
4 

- มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 
-  มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีข้ึนในทุกเรื่อง 

 
 

 
5 

- มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 
- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง  
- มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น เทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบัน



72 
 

 

ผลการด าเนินงาน 
กลุ่มเดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้ เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการด าเนินงานที่โดดเด่น
อย่างแท้จริง  
 

การค านวณ: 

อัตราการส าเร็จการศึกษา = 
จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

จ านวนรับเข้า
     

      

      อัตราการคงอยู่ = 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา

จ านวนรับเข้า
     

 
 
 
 
 
 
 
1.  การคงอยู่ของนักศึกษา 

ข้อมูลจ านวนนักศึกษา นับถึงสิ้นปีการศึกษา 2564 เป็นดังนี้ 
ปีการศึกษาที่

รับเข้า 
จ านวนรับเข้า จ านวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 
2563 7 7(100) 6(85.71) - - 
2564 6 - 6(100) - - 
2565 - - - - - 
2566 - - - - - 
รวม 13 7 12 - - 

* ตัวเลขในวงเล็บคิดเป็นร้อยละ              

2. การส าเร็จการศึกษา 
เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 จึงยังไม่มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  

 

ปีที่
รับเข้า 
  

จ านวน
รับเข้า 

  

จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

จ านวนที่ลาออกและ
คัดชื่อออกสะสม

จนถึงสิ้นปีการศึกษา 

อัตรา 
การส าเร็จ
การศึกษา 2563 2564 2565 2566 

2563 7 - - - - - - 



73 
 

 

ผลการด าเนินงาน 
2564 6 - - - - - - 
2565 - - - - - - - 

2566 - - - - - - - 
 

      ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  
เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 จึงยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

3. ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
       ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ท าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร (โดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาในหลักสูตรจ านวน 12 
คน ดังนี้ 

 
 
 
 

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อหลกัสูตร 

2563 
โดยภาพรวม 

2564 
โดยภาพรวม 

2564  
ครั้งท่ี 1  

วันท่ี 27 พ.ย. 63 

2564  
ครั้งท่ี 2  

วันท่ี 3 ก.พ. 64 

2564 
ครั้งท่ี 3  

วันท่ี 31 พ.ค. 64 
1.ระบบการรับนักศึกษา 4.41 (มากที่สุด) 4.42 (มากที่สุด) 4.00 (มาก) 4.50 (มากที่สุด) 4.75 (มากที่สุด) 
2.ระบบเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา 

4.22 (มากที่สุด) 4.25(มากที่สุด) 3.83 (มาก) 4.42 (มากที่สุด) 4.50 (มากที่สุด) 

3.ความคุม ดูแล การให้
ค าปรึกษาของอาจารย ์

4.43 (มากที่สุด) 4.44 (มากที่สุด) 4.25 (มากที่สุด) 4.42 (มากที่สุด) 4.67 (มากที่สุด) 

4.การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

4.01 (มาก) 4.14 (มาก) 3.92 (มาก) 4.17 (มาก) 4.33 (มากที่สุด) 

5.พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

4.43 (มากที่สุด) 4.39 (มากที่สุด) 4.00 (มาก) 4.50 (มากที่สุด) 4.67 (มากที่สุด) 

รวม 4.30 (มากทีสุ่ด) 4.33 (มากทีสุ่ด) 4.00 (มาก) 4.40 (มากทีสุ่ด) 4.58 (มากทีสุ่ด) 
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ผลการด าเนินงาน 
ระบบการจัดข้อร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ในปีการศึกษา 2564 ไม่มีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา โดยช่องทางในการรับข้อร้องเรียนหลักสูตรได้ 
ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับเรื่องข้อร้องเรียนจากนักศึกษา และให้แจ้ง
ให้นักศึกษาทราบในกรณีท่ีข้อร้องเรียนนั้นไม่สามารถเปิดเผยได้จะให้นักศึกษาเขียนข้อร้องเรียนใส่ในตู้รับ
เรื่องร้องเรียนที่หลักสูตรจัดให้  

 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 

เกณฑ์การประเมิน : ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา (คะแนนเต็ม 5) 
โดยจ านวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา 
สูตรค านวณ : 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต

จ านวนบัณฑติท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด
 

 
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
    เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
เป็นหลักสูตรใหม่ พึ่งท าการเปิดการเรียนการสอนปีแรก ในปีการศึกษา 

- 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือวางแผน
ในการก าหนดช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียนของ

นักศึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาน าข้อร้องเรียนที่ได้มาพิจารณา  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือแก้ปัญหาเก่ียวกับข้อร้องเรียน 
 

แจ้งนักศึกษาทราบต่อการจัดข้อร้องเรียน 
ละโครงการ ปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
2564 จึงยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 
เกณฑ์การประเมิน :    โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี พ.ศ. ที่ 
                            เข้าศึกษา ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาปีเดียวกัน เป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5  
                            ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อ ผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ ของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด
     

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ตอ่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  
   

 
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
      เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
เป็นหลักสูตรใหม่ ซึ่งท าการเปิดการเรียนการสอนปีแรก ในปีการศึกษา 2564 จึง
ยังไม่มีผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยอ
แพร่ 

- 
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  
1.1 ภาคการศึกษาที ่1 /2564 

รหัส ชื่อวิชา A B+ B S U I P PD F ลง 
ทะเบียน 

สอบ 
ผ่าน 

ผลการสอบ
ประมวลความรู ้

   5 
(83.33) 

    1 
(16.67) 

6 5 

1006002 
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

      5 
(71.43)  

2 
(28.57) 

 7 7 

1006003 
คอมพิวเตอร์
ส าหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

       7 
(100) 

 7 7 

1126404 
การสอน
คณิตศาสตร์ระดับ
โรงเรียน 

4 
(57.14) 

3 
(42.86) 

       7 7 

4296301 
ทฤษฎีจ านวนและ
พีชคณิตส าหรับครู 
 

5 
(83.33) 

1 
(16.67) 

       6 6 

4296501 
เรขาคณิตส าหรับ

2 
(33.33) 

2 
(33.33) 

2 
(33.33) 

      6 6 
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รหัส ชื่อวิชา A B+ B S U I P PD F ลง 
ทะเบียน 

สอบ 
ผ่าน 

ครู 
4296601 
การสอน
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ 

3 
(50.00) 

3 
(50.00) 

       6 6 

4306301ความ
น่าจะเป็นและสถิต ิ

6 
(100) 

        6 6 

4306701สถิติ
ส าหรับการวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา 

3 
(42.86) 

3 
(42.86) 

1 
(14.29) 

      7 7 

 
 
 
 
 
1.2 ภาคการศึกษาท่ี 2 /2564 
 

 
 
 

รหัส ชื่อวิชา A B+ B S U I P PD F ลง 
ทะเบียน 

สอบ 
ผ่าน 

1126404 
การสอนคณิตศาสตร์
ระดับโรงเรียน 

3 
(50.00) 

3 
(50.00) 

- - - - - - - 6 6 

4296401 
การวิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์ส าหรับ
ครู 

6 
(100) 

- - - - - - - - 6 6 

4296602 
ระเบียบวธิีวิจยัเพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ 

3 
(50.00) 

3 
(50.00) 

- - - - - - - 6 6 

4296901 
สัมมนาคณิตศาสตร์
ส าหรับครู 

2 
(33.3) 

4 
(66.67) 

- - - - - - - 6 6 

4296703 
โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางคณิตศาสตร์
ส าหรับครู 

2 
(33.3) 

1 
(16.67) 

2 
(33.3) 

- - - - - - 5 5 

4297901 
วิทยานพินธ ์

- - - 1 
(100) 

- - - - - 1 1 
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5. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

 

รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

(คะแนนเต็ม 5) 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
1006002  ภาษาอังกฤษส าหรับนกัศึกษา 
              บัณฑิตศึกษา 

1/2564 5.00 - (จาก มคอ.5 หมวด 5 ของแต่ละรายวิชา) 

1006003  คอมพิวเตอรส์ าหรับนกัศึกษา 
              บัณฑิตศึกษา 

1/2564 5.00 - (จาก มคอ.5 หมวด 5 ของแต่ละรายวิชา) 

1126404  การสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 1/2564 5.00 - (จาก มคอ.5 หมวด 5 ของแต่ละรายวิชา) 
4296301  ทฤษฎีจ านวนและพีชคณิตส าหรบั 
              ครู 

1/2564 4.92 - (จาก มคอ.5 หมวด 5 ของแต่ละรายวิชา) 

4296501  เรขาคณิตส าหรับคร ู 1/2564 4.95 - (จาก มคอ.5 หมวด 5 ของแต่ละรายวิชา) 

4296601  การสอนคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
              สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู ้

1/2564 4.92 - (จาก มคอ.5 หมวด 5 ของแต่ละรายวิชา) 

4306301  ความน่าจะเป็นและสถิต ิ 1/2564 4.97 - (จาก มคอ.5 หมวด 5 ของแต่ละรายวิชา) 

4306701  สถิติส าหรับการวัดและประเมินผล 
             การศึกษา 

1/2564 5.00 - (จาก มคอ.5 หมวด 5 ของแต่ละรายวิชา) 

ค่าลงทะเบียนเหมาจา่ยระหว่างการท าวิทยานิพนธ์/
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

2/2564 5.00 - (จาก มคอ.5 หมวด 5 ของแต่ละรายวิชา) 

1126404  การสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 2/2564 4.80 - (จาก มคอ.5 หมวด 5 ของแต่ละรายวิชา) 
4296401  การวิเคราะห์เชิงคณติศาสตร์ส าหรับ 
              ครู 

2/2564 4.77 - (จาก มคอ.5 หมวด 5 ของแต่ละรายวิชา) 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

(คะแนนเต็ม 5) 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
4296602  ระเบียบวิธีวิจยัเพื่อพัฒนาการเรยีน 
              การสอนคณิตศาสตร ์

2/2564 4.75 - (จาก มคอ.5 หมวด 5 ของแต่ละรายวิชา) 

4296703  โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 
              ส าหรับคร ู

2/2564 5.00 - (จาก มคอ.5 หมวด 5 ของแต่ละรายวิชา) 

4296901  สัมมนาคณิตศาสตรส์ าหรับครู 2/2564 4.82 - (จาก มคอ.5 หมวด 5 ของแต่ละรายวิชา) 

4297901  วิทยานิพนธ ์ 2/2564 -  (จาก มคอ.5 หมวด 5 ของแต่ละรายวิชา) 

 

 

 

6. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
นักศึกษามีความพึงพอใจในการสอนในระดับดีมากโดยอาจารย์ทุกท่านมีผลการประเมินการสอนไม่น้อย

กว่า 3.51  จากคะแนนเต็ม 5 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ผลจากการประชุมในกลุ่มของผู้สอน
ในรายวิชาต่างๆ สรุปได้ว่า 
-  ผู้เรียนเอาใจใส่ในและ 
   กระตือรือร้นในการเรียนรู้ดี 
-  ผู้เรียนมีข้อจ ากัดในทักษะ 
   การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
- นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน 
  และอาจารย์ สามารถปรับตัวใน
การท างานและการเรียนได้เป็นอย่าง
ดี 
    
 

กรรมการบริหารหลักสูตร
ให้ผู้สอนในแต่ละรายวิชา
จัดการเรียนการสอนโดยให้
ผู้เรียนได้ฝึกการศึกษาด้วย
ตนเองเพ่ือเป็นแนวทางใน
การท าวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระต่อไป 
 

ความรู้ 
ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
7. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
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การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร           มี       ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ …………2……………คน จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………2…คน… 

 สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ 
               คณะกรรมการประจ าหลักสูตรด าเนินการปฐมนิเทศให้แก่อาจารย์ใหม่ ได้แก่ อาจารย์ ดร. รุ่งรัตติกาล  
ม่วงไหม  จัดให้ ผศ. ดร. ศศิโสพิต  บัวดา เป็นพ่ีเลี้ยง และอาจารย์ ดร. นเรศ  สวัสดิ์รักษา จัดให้ ผศ. ดร. อาวี
พร ปานทอง   โดยมีการแนะน าการท างานของหลักสูตร ตลอดจนเข้าอบรมทุกการอบรมที่พ่ีเลี้ยงเข้า อบรม 
การจัดท า มคอ. 3 มคอ. 5 และ มคอ. 7 งานประกันคุณภาพหลักสูตร และจรรยาบรรณวิชาชีพครูและระเบียบ 
ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงแนวทางการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งด้านการเรียนและการท า
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยอาจารย์ ใหม่มีความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษาในการบริการงานหลักสูตร
  
 
 
 
8. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์

ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
อาจารย ์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 

1. โครงการอบรมจริยธรรมงานวิจัย
ในมนุษย์ ในวันพุธที่ 12 มกราคม 
2565 และวั น พุธที่  19 มกราคม 
2565 

5 
ผศ. ดร.อาวีพร ปานทอง 
ผศ.ดร. ศศิโสพิต  บัวดา 
ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม 
ดร.นเรศ สวสัดิ์รักษา 
ดร. ภัทรณิี คงชู 

 

- -ได้รับความรู้ และน ามาสู่การ
พัฒนาศักยภาพเทคนิคการ
เขียนบทความวิชาการ และ
บทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ  

2. โครงการอบรมกิจกรรมพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้
ทันสมัย (Teach) รูป แบบออนไลน์ 
วันที 15 ธันวาคม 2564  

3 
ดร.อาวีพร ปานทอง 
ผศ.ดร. ศศิโสพิต  บัวดา 
ดร.นเรศ สวสัดิ์รักษา 

- -ได้รับความรู้ และน ามาสู่การ
พัฒนาศักยภาพเทคนิคการ
เขียนบทความวิชาการ และ
บทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ  
- เผยแพร่งานวิจัย 

3. การสัมมนาวิชาการและน าเสนอ
ผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

6 
ผศ.ดร. ศศิโสพิต  บัวดา 
ผศ. ชม ปานตา 
ดร. รักชาติ ประเสริฐพงษ์ 

- -ได้รับความรู้ และน ามาสู่การ
พัฒนาศักยภาพเทคนิคการ
เขียนบทความวิชาการ และ
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์

ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
อาจารย ์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 
2565 

ผศ. ดร. อารีรัตน์ อรุณชัย 
ดร. วันชัย ตาปัญโญ 
ดร.นเรศ สวัสดิ์รักษา 
 

บทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ  
- เผยแพร่งานวิจัย 

4. น าเสนอผลงานวิจัยในงาน The 
19th International Conference 
on Electrical 
Engineering/Electronic, 
Computer,Telecommunications 
and Information Technology 
ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 
2565 หัวหิน รูปแบบออนไลน์ 

1 
ดร. รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม 

 

- -ได้รับความรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และน ามาสู่การ
พัฒนาศักยภาพเทคนิคการ
เขียนบทความวิชาการ และ
บทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ  
- เผยแพร่งานวิจัย 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมมนาวิชาการ
การท าวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 
11 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 718 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

6 
ผศ. ดร.อาวีพร ปานทอง 
ผศ.ดร. ศศิโสพิต  บัวดา 
ดร. รักชาติ ประเสริฐพงษ์ 
ดร.นเรศ สวัสดิ์รักษา 
ดร. ภัทริณี คงชู 
ผศ. ดร. อารีรัตน์ อรุณชัย 

- - เผยแพร่งานวิจัย 
-ได้รับความรู้ 

6. การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
(CBE) กับชุมชนการเรียนรู้ทาง 
วิชาชีพ (PLC) วิทยากรโดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ชัย 
ชะนูนันท์วันที่ 19 มิถุนายน 2565 
รูปแบบออนไลน์ 
 
 

3 
ผศ.ดร. ศศิโสพิต  บัวดา 
ดร. ภัทริณี คงชู 
ดร. รักชาติ  ประเสริฐ
พงษ ์

 

- อาจารย์มีความรู้ และแนวทาง
ในการท างานวิจัย เพ่ือเป็นการ
พัฒนาตนเองและการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 
ตลอดจนแนวทางการพัฒนา
นักศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา 

 

 

 

0 
- ไม่มรีะบบ  ไม่มีกลไก 

- ไม่มีแนวคดิในการก ากับตดิตามและปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมลูหลักฐาน 

 

 

 

1 
- มีระบบ มีกลไก 

- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 

 

 

 

2 
- มีระบบ มีกลไก  

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน  

- มีการประเมินกระบวนการ  

- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 

 

 

3 
- มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน  

- มีการประเมินกระบวนการ  

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 

 

 

4 
- มีระบบ มีกลไก  

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน  

- มีการประเมินกระบวนการ  

-  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม 
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ผลการด าเนินงาน 
 

 

 

5 
- มีระบบ มีกลไก  

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน  

- มีการประเมินกระบวนการ  

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม  

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจ ประเมิน

สามารถให้เหตผุลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน 

 
 

1. การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
เป้าหมาย : 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
หลักสูตรมีการปรับปรุงทุกๆ 5 ปีและทุก
รายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัย 

การปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาให้ทันสมัยหรือ
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการหรือความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ใช้บัณฑิต 

 

1.1  ระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประชุมเพ่ือแต่งตั้งกรรมการยกร่างหลักสูตร 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพิจารณาหลักสูตร(ร่าง) 
 

ด าเนินการยกร่างหลักสูตร 

ไม่เห็นชอบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่มจีากบุคคลภายนอก 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร จัดประชุมวิพากษ์ 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ส ารวจความต้องการ 
จากผู้ใช้บัณฑิต 

ส ารวจความต้องการ 
จากบุคลากรทางการศึกษา 
และบัณฑิตคณิตศาสตร์ 
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ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2   ผลการด าเนินการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
          ในการพัฒนาหลักสูตรนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ 
ความสนใจของผู้เรียนอันสอดคล้องกับความต้องการของชีวิตที่เหมาะสมกับการสภาพทางเศรษฐกิจ การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และเทคโนโลยี และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาในปัจจุบัน รวมถึงพันธ
กิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประการหนึ่ง คือ การผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ ภูมิปัญญาสากล มี
ความรู้คู้คุณธรรมจริยธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นรวมทั้งการบริการวิชาการ
แก่ท้องถิ่นและสังคมเพ่ือให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ดังนั้นการจัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการการสอนคณิตศาสตร์ จึงเป็นกลยุทธ์ประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักท่ีมุ่งเน้นการผลิตพัฒนาครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความ
รับผิดชอบต่อชุมชน ท้องถิ่น และสังคม มีภาวะผู้น าทางปัญญา สามารถน าความรู้และวิชาการที่ทันสมัยไป
ช่วยแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาและช่วยกระดับคุณภาพของสังคมไปสู่

น าเสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการสภา 
 

น าเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 
 

น าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

น าเสนอหลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
 

น าผลการประเมินไปปรับปรุงในการท าหลักสูตรในครั้งต่อไป 
 

ยื่นขอการรับรองปริญญาจากเลขาธิการคุรุสภา  
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ผลการด าเนินงาน 
สังคมที่สงบสุขร่มเย็นบนพ้ืนฐานของความพอเพียง  โดยเหตุผลที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ออกแบบ
หลักสูตรเช่นนี้  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ให้มี
คุณลักษณะดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่น และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 

2. สามารถจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับท้องถิ่น มี
มาตรฐาน และทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและสังคมในอนาคต 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ 
4. สามารถน าหลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์และการเรียนการสอนไปใช้ในการพัฒนา

การศึกษาและงานด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิผล 
5. เป็นผู้น าทางวิชาการและสามารถถ่ายทอดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และการเรียนการสอนรวมทั้ง

นวัตกรรมทางด้านคณิตศาสตร์ที่ใช้จัดการเรียนการสอนไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 
     สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสามารถเปิดรับนักศึกษาหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 โดยผ่าน
ขั้นตอนดังนี้ 

1. เสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 
15/2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562  

2.  เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบและรับทราบหลักสูตร  ขณะนี้
คณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอรับทราบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3.  ด าเนินยื่นขอการรับรองปริญญาทางการศึกษาปริญญาจากคุรุสภา  คณะกรรมการหลักสูตรได้ไป
น าเสนอหลักสูตรต่อคุรุสภาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะคณะกรรมการการประเมินเ พ่ือการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา และได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการคุรุสภาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
เพ่ือรับรองปริญญาทางการศึกษา (ใบประกอบวิชาชีพครู) รหัสรับรอง 3117 แต่เนื่องจากไม่สามารถ
เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2564 ได้ทัน ทางหลักสูตรจึงเปิดรับนักศึกษาเฉพาะแบบปกติ เท่านั้น 

1.3 การประเมินกระบวนการการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร    
       จากการจัดท าหลักสูตรคณะกรรมการประชุมพบว่า 

1.  การด าเนินการร่างหลักสูตร ได้หลักสูตรที่ต้องการเปิดใช้ได้ทันปีการศึกษา 2563 แต่ทั้งนี้มีการล่าช้า
เว้นระยะห่างในขั้นตอนต่อจากน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะไปที่สภาวิชาการล้าช้า  

2. การขอการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาล้าช้า 
3. ด าเนินยื่นขอการรับรองปริญญาทางการศึกษาปริญญาจากคุรุสภาล้าช้า ซึ่งมีผลต่อการที่จะมีนักศึกษา

มาสมัครเรียน เนื่องจากผู้ที่สนใจต้องการใบระกอบวิชาชีพ 
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1.4 การปรับปรุงกระบวนการการออกแบบหลักสูตร  
      คณะกรรมการเห็นว่าในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปให้เริ่มวางแผนการปรับปรุงเร็วยิ่งขึ้น 

 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
2. รายงานการประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
3. หลักฐานหรือรายงานการประชุมการพิจารณาหลักสูตร ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.  เล่ม มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
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ผลการด าเนินงาน 
- การก าหนดผู้สอน 
- การก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน  
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา 
  และความก้าวหน้าของศาสตร์  
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับ บัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ  
  สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ 
  บัณฑิตศึกษา 

 

 

 

0 
- ไม่มรีะบบ  ไม่มีกลไก 

- ไม่มีแนวคดิในการก ากับตดิตามและปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมลูหลักฐาน 

 

 

 

1 
- มีระบบ มีกลไก 

- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 

 

 

 

2 
- มีระบบ มีกลไก  

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน  

- มีการประเมินกระบวนการ  

- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 

 

 

3 
- มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน  

- มีการประเมินกระบวนการ  

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 

 

 

4 
- มีระบบ มีกลไก  

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน  

- มีการประเมินกระบวนการ  

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเป็นรูปธรรม 

 

 

 

5 
- มีระบบ มีกลไก  

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบตัิ/ด าเนินงาน  

- มีการประเมินกระบวนการ  

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  
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- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจ ประเมิน

สามารถให้เหตผุลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน 
 

1. การก าหนดผู้สอน 
เป้าหมาย :  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 
มีผู้สอนครบทุกรายวิชา 
 

- อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญใน
รายวิชาที่สอน มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมทุกรายวิชา และมีผลการประเมินความพึง
พอใจทุกรายวิชาไม่น้อยกว่า 3.51 

        

1.1 ระบบละกลไกการก าหนดผู้สอน 
       ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ความส าคัญในการวางระบบผู้สอนในแต่
ละรายวิชา โดยมีการประชุมเพ่ือก าหนดผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆโดยมีขั้นตอนในการพิจารณาก าหนดผู้สอน 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 การด าเนินงานการก าหนดผู้สอน 
          ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 กรรมการหลักสูตรได้มีการประชุม ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 

วิเคราะห์รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในแต่ละภาคเรียน 
และส ารวจความเชี่ยวชาญอาจารย์ผู้สอนจาก มคอ. 2 

 
 

ส่งรายชื่อผู้สอนเข้าวาระการประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะ 

ก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา 

ส่งรายชื่อผู้สอนเข้าวาระการประชุมของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 

ประเมินกระบวนการการก าหนดผู้สอน 

กรรมการหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดคุณสมบัติผู้สอน 

ก ากับ ติดตาม การเรียนการสอน 
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23 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือก าหนดคุณสมบัติผู้สอนโดยผู้สอนต้องมีรายชื่อที่อยู่ในเล่ม มคอ. 2 และผู้สอนต้อง
มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ท างาน งานวิจัย และผลงานวิชาการของผู้สอน โดยจะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอนระดับปริญญาโท ได้ก าหนดผู้สอนดังนี้ 
ภาคการศึกษาท่ี 1 / 2564 
ส าหรับนักศึกษาปีที่ 1 รุ่น 2 โดยมีรายวิชาที่ต้องจัดสอนจ านวน 4 รายวิชา  ดังนี้  

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชื่อ-สกุล (อาจารย์ผู้สอน) 

1 4296501 เรขาคณิตส าหรับครู 3(3-0-6) อ.ดร.วันชัย  ตาปัญโญ 

2 4296301 ทฤษฎีจ านวนและพีชคณติส าหรับครู 3(3-0-6) อ.ดร.รักชาติ  ประเสริฐพงษ์ และ 

อ.ปิยาภรณ์ แท่นทอง 

3 4306301 ความน่าจะเป็นและสถิต ิ 3(3-0-6) อ.ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม 

4 4296601 การสอนคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้

3(2-2-5) อ.ดร.ภัทริณี  คงชู 

อ.บุญญฤทธิ์ เงินค า 

 ส าหรับนักศึกษาปีที่ 2 รุ่น 1 โดยมีรายวิชาที่ต้องจัดสอนจ านวน 4 รายวิชา  ดังนี้  
ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชื่อ-สกุล (อาจารย์ผู้สอน) 

1 1006002 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

3(3-0-6) อ.ดร.รังสรรค์   หล้าค าจา 

2 1006003 

 

คอมพิวเตอรส์ าหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

3(3-0-6) อ.ดร.วันชัย  ตาปัญโญ 

และผศ.ดร.นันธวัช นุนารถ 

3 1126404 การสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 3(3-0-6) อ.ดร.ภัทริณี  คงชู และ 
ผศ.ไอริน  ชุ่มเมืองเย็น 

4 4306701 สถิติส าหรับการวัดและประเมินผล
การศึกษา 

3(3-0-6) อ.ดร.อาวีพร  ปานทอง 

 
 

 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2/2564 กรรมการหลักสูตรได้มีการประชุม ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 13 
พฤษภาคม 2564 ได้ก าหนดผู้สอนดังนี้ 

ส าหรับนักศึกษาปีที่ 2 รุ่น 1 แผน ข โดยมีรายวิชาที่ต้องจัดสอนจ านวน 1 รายวิชา  ดังนี้  
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ผลการด าเนินงาน 
ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชื่อ-สกุล (อาจารย์ผู้สอน) 

 4296703 โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณติศาสตร์ส าหรับครู 3(2-2-5) 1) ดร.วันชัย ตาปัญโญ 

ส าหรับนักศึกษาปีที่ 1 รุ่น 2 แผน ข โดยมีรายวิชาที่ต้องจัดสอนจ านวน 4 รายวิชา  ดังนี้  
ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชื่อ-สกุล (อาจารย์ผู้สอน) 

 4296401 การวิเคราะห์เชิงคณติศาสตรส์ าหรับครู 3(3-0-6) 1) ดร.อารีรัตน์   อรุณชัย 

 1126404 การสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 3(3-0-6) 1) ดร.ภัทริณี คงชู 

2) อ.วีรวัฒน์ ไทยข า 

 4296602 ระเบียบวิธีวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร ์

3(2-2-5) 1) ดร.อาวีพร ปานทอง 

2) ดร.นเรศ สวัสดิ์รักษา 

 4296901 สัมมนาคณติศาสตรส์ าหรบัครู 1(0-2-1) 1) ดร.วันชัย ตาปัญโญ 

2) ผศ.ชม ปานตา 

  

        โดยการก าหนดผู้สอนทั้งสองภาคเรียนได้ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมของคณะกรรมการประจ า
คณะและคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย และเมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนในแต่ละเทอมนักศึกษาทุก
คนจะประเมินผู้สอนทุกรายวิชาโดยในแต่ละรายวิชามีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
           จากการด าเนินการจัดผู้สอนตามแผนที่วางไว้ พบว่าอาจารย์ทุกคนได้สอนในรายวิชาตามศักยภาพ
ของตนเอง ทั้งในภาคเรียนที่ 1/2564 และภาคเรียนที่ 2/2564 
 
 

1.3 การประเมินกระบวนการ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้น าข้ันตอนในการก าหนดผู้สอน พบว่า  
          1. รายวิชา 1126404 การสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน เป็นวิชาเลือกแต่ควรจัดให้มีการบูรณา
การการเรียนการสอนจากผู้สอนที่มาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้สอนจากคณะครุศาสตร์ร่วม
สอนด้วย เพ่ือให้รายวิชามีองค์ความรู้ที่ครบถ้วนและนักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ ใช้ในชั้นเรียนของ
ตนเองได้ จึงได้มีมติให้ อ.ดร.ภัทริณี คงชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอ.วีรวัฒน์ ไทยข า คณะครุ
ศาสตร์ เป็นผู้มีความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน มีประสบการณ์ท างาน งานวิจัย และมีผลงาน  
วิชาการ ที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนเข้ามาร่วมสอนในรายวิชานี้ 
 

1.4 การปรับปรุงแก้ไข 
       จากข้อเสนอแนะเรื่องการก าหนดผู้สอนในภาคเรียนที่ 1/2564 ดังนั้นในภาคเรียนที่ 2/2564 หาก
รายวิชาใดที่สามารถบูรณาการของอาจารย์ผู้สอนได้หลากหลาย ให้ด าเนินการศึกษาและหาผู้เชี่ยวชาญใน
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ผลการด าเนินงาน 
รายวิชานั้น ล่วงหน้า เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับบัณฑิตศึกษา หรือแต่งตั้งเป็นอาจารย์
พิเศษ ต่อไป  
-  

2. การก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการ
สอน 
เป้าหมาย :  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 
ทุกรายวิชามีการจัดท าแผนการเรียนรู้
รายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) และส่ง
ตารมก าหนด 

- อาจารย์ด าเนินการสอนตามแผนการเรียนรู้รายวิชา 
(มคอ.3) และมีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 

 
2.1 ระบบและกลไกการก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
การจัดการเรียนการสอน   

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีแจ้งก าหนดการส่งแผนการเรียนรู้รายวิชา มคอ.3 และ มคอ. 4 ก่อน
วันเปิดภาคการศึกษาตามประกาศของคณะและมหาวิทยาลัยให้อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติ 

2. อาจารย์ผู้สอนน าส่งแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ. 4) มายังหลักสูตรก่อนเปิดภาค
การศึกษาทุกรายวิชา 

3. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการทวนสอบแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ. 4)  
4. ก ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องแจกแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ. 4) ทุกรายวิชาให้

นักศึกษา 
5. ส่ง มคอ.3 และ มคอ. 4 ในรูปแบบไฟล์ไปยังระบบการจัดเก็บของมหาวิทยาลัย 
6. มีการก ากับติดตามให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษาตาม

แผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ. 4) 
7. ควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษาให้เป็นไปตามตามแผนการ

เรียนรู้รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ. 4)  
8. ก าหนดให้มีการประเมินการสอนปลายภาคเรียน และวิเคราะห์คุณภาพของการสอนในมุมมองของ

ผู้เรียน โดยให้ผู้สอนน าเสนอต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการประชุมหลักสูตร ว่าเห็น
ควรปรับปรุงรายวิชาหรือไม่อย่างไร และควรจะมีการปรับปรุงแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3) 
อย่างไรในการสอนครั้งต่อไป 

 

2.1 ผลการด าเนินงานการก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
การจัดการเรียนการสอน   
          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ใน มคอ .3 
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ผลการด าเนินงาน 
และ มคอ. 4 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ของทุกรายวิชา ซึ่งในปีการศึกษา 2564 
จะด าเนินการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งแผนการเรียนรู้ร ายวิชา 

(มคอ.3) ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา โดยภาคการศึกษาที่ 1/2564 ก าหนดส่งภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 

2564 และภาคการศึกษาที่ 2/2564  ก าหนดส่งภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 โดยให้มีการลงชื่อยืนยัน

การส่ง และส่ง มคอ.3 ในรูปแบบไฟล์ไปยังระบบการจัดเก็บของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน

จัดส่ง มคอ. 3 ตามก าหนด 

           ในระดับหลักสูตร ได้มีการประชุมเพ่ือแจ้งก าหนดการส่งแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3) ให้
อาจารย์ผู้ สอนทราบ และให้อาจารย์ผู้ สอนด า เนินการโดยก่อนจะส่งไปยังคณะฯให้ ผ่ านคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการทวนสอบแผนการเรียนรู้
รายวิชา (มคอ.3) ให้ทันสมัยและถูกต้องในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
และตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ใน มคอ.3 กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(Curriculum Mapping) ของทุกรายวิชา  และก ากับให้อาจารย์ทุกคนแจกแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3) 
ทุกรายวิชาให้กับนักศึกษาเพ่ือเป็นการก ากับติดตามให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินนักศึกษาตามแผนการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3) นั้น และในสัปดาห์ที่ 7 คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการก ากับติดตามโดยสุ่มเลือกนักศึกษาในหลักสูตร มาสอบถามในประเด็น
เกี่ยวกับการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งไม่พบข้อผิดพลาดในการจัดการเรียนการ
สอน 
            
2.3 การประเมินกระบวนการการก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ 
มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน   
         คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้น าระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า 
มคอ.3 และการจัดการเรียนการสอน ดังกล่าวเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้
ข้อสรุปคือ ไม่มีข้อบกพร่องในระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และการ
จัดการเรียนการสอน ดังนั้นคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะด าเนินการตามระบบและกลไกการก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2564 
ต่อไป 
การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
        คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีมติว่าคงใช้ ระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท าแผนการเรียนรู้มคอ.3 และมคอ.4 แบบเดิม และปรับปรุงการติดตามการส่ง มคอ.3 และมคอ.4 โดยมี
การท าบันทึกถึงผู้สอนในรายวิชานั้น 
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ผลการด าเนินงาน 
3.  การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา 
  และความก้าวหน้าของศาสตร์  
เป้าหมาย :  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
- นักศึกษาทุกคนมีอาจารย์ที่ให้ค าปรึกษา
ในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  

- วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ มีคุณภาพ 
สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 

3.1 ระบบและกลไกการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้
สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 ผลการด าเนินงาน 
        ในปีการศึกษา 2564 ในภาคการศึกษาที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีรายวิชาสัมมนาส าหรับครู ซึ่ง
ทางหลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยอย่างกว้างขวางทันสมัย และ
เป็นงานวิจัยที่ตนเองสนใจ เพ่ือให้เกิดแนวทางในการคิดหัวข้อวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ จากนั้นได้
แนะน าอาจารย์ที่สามารถดูแลควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และความเชี่ยวชาญของอาจารย์
แต่ละท่านให้นักศึกษาเลือกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ ซึ่งในปีการศึกษา 
2564 ปรากฏว่าสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนักศึกษาเป็น 1:1 เมื่อนักศึกษาได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
พัฒนาหัวข้อวิจัยแล้ว อาจารย์ประจ าวิชาได้ชี้แจงงานให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา และในสัปดาห์ที่ 7 ของภาคเรียนที่ 2/2564 อาจารย์
ประจ าวิชาได้ให้นักศึกษาน าหัวข้อที่นักศึกษาไปศึกษามาน าเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่าง
นักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร และในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

หลักสูตรประชุมท าแผนและปฏิทินการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 
 

นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

นักศึกษาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 

นักศึกษารายงานความก้าวหน้าให้หลักสูตรรับทราบ 

ประเมินผลกระบวนการช่วยเหลือก ากับติดตามในการท าวิทยานิพนธ์ 
/การค้นคว้าอิสระและการตีพมิพ์ผลงานในระดับบณัฑิตศึกษา 

 

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการช่วยเหลือก ากับติดตามในการท าวิทยานิพนธ์ 
/การค้นคว้าอิสระและการตีพมิพ์ผลงานในระดับบณัฑิตศึกษา 
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คณิตศาสตร์ ที่อยู่ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เช่นกัน ได้ก าหนดให้นักศึกษาท างานวิจัยที่ตน
สนใจตลอดการเรียนการสอน และน ามาอภิปรายในห้องเรียน ท าให้นักศึกษาเกิดแนวทางในการคิดเพ่ือเป็น
แนวทางในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระต่อไป ซึ่งในปีการศึกษานี้มีการด าเนินการดังนี้ 
      ภาคการศึกษาที่ 2/2564 
           นายชาญฤทธิ์ มีค า นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนเรียน แผน ก แบบ ก 2 ได้ด าเนินการสอบหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ จ านวน 1 คน  
     ภาคการศึกษาที่ 3/2564 
         นายชาญฤทธิ์ มีค า นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนเรียน แผน ก แบบ ก 2  ได้ด าเนินการสอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ จ านวน 1 คน 
          นางสาววัชรีพร  พวงทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนเรียน แผน ข ได้ด าเนินการสอบเค้า
โครงการค้นคว้าอิสระ จ านวน 1 คน 
3.3 การประเมินกระบวนการ 
        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประเมินกระบวนการการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา พบว่าระบบและกลไกในก ากับติดตามในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษายังไม่บรรลุตามเป้าหมาย เนื่องจากนักศึกษามีความล่าช้าในการสอบเค้าโครงการ
ค้นคว้าอิสระ ซึ่งมีผลท าให้การส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตเกิดความล่าช้า ไม่สามารถจบภายใน 2 ปีได้ 
3.4 การปรับปรุงตามผลการประเมิน  
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีมติว่าคงใช้ระบบและกลไกเดิมแต่จะเพ่ิมเติมวิธีการก ากับติดตามใน
การท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ดังนี้ 
       1. ก าชับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้พบและพูดคุยกับนักศึกษาเป็นประจ า 
โดยระบุวันที่ให้นักศึกษามาด าเนินการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
       2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระบุปฏิทินการด าเนินการสอบเค้าโครง สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ให้กับนักศึกษานอกเหนือจากปฏิทินการศึกษาของระดับบัณฑิตศึกษาส่วนกลาง เพื่อเป็นการเร่งรัดให้
นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
       3. ในปีการศึกษาต่อไปแนะน าให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 4296902 หัวข้อเลือกสรรทาง
คณิตศาสตร์ (Selected Topics in Mathematics) เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีเวลาพบอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระมากข้ึน 

4. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับ บัณฑิตศึกษา ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  
เป้าหมาย :  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
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- จ านวนสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระต่อ

จ านวนนักนักศึกษาเป็น ไปตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด 

- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์  

 
4.1 ระบบและกลไกการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 ผลการด าเนินงาน 
          กรรมการหลักสูตรประชุมก าหนดสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระต่อ
จ านวนนักนักศึกษา โดยได้มีการวางแผนก าหนดจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ที่สามารถควบคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ตั้งแต่แรกรับเข้านักศึกษา ให้สอดคล้องตามภาระงาน
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระท่ีสอดคล้องกับจ านวนรับของนักศึกษา โดย อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน / การค้นคว้าอิสระ  
         1) อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน  
         2) หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมีต าแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไปเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คนต่อนักศึกษา 10 คน  
         3) หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ
นักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ 3 คน  
            ซึ่งในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ก าหนดสัดส่วน เป็น 1:1 โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระต้องมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง

ประธานหลักสตูรแนะน าอาจารยท์ี่สามารถดูแลควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์/ 
การค้นคว้าอิสระ และความเชี่ยวชาญของอาจารย์แตล่ะท่านให้นักศึกษาทราบ 

นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา 

 

ประเมินระบบการแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษา 
 

นักศึกษาสอบหัวข้อวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ 
 

กรรมการหลักสูตรประชุมก าหนดสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

และการค้นคว้าอิสระต่อจ านวนนกัศึกษา 
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ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษา
ด าเนินการลงทะเบียนลงรายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระแล้วจ านวน 2 คนดังนี ้
          นายชาญฤทธิ์ มีค า นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนเรียน แผน ก แบบ ก 2  ได้ด าเนินการสอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก คือ ผศ.ดร.อาวีพร  ปานทอง และอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม คือ ผศ.ดร.เกษทิพย์  ศิริชัยศิลป์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
          นางสาววัชรีพร  พวงทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนเรียน แผน ข ได้ด าเนินการสอบเค้า
โครงการค้นคว้าอิสระ จ านวน 1 คน อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คือ อ.ดร.รักชาติ  ประเสริฐพงษ์ 
4.3 การประเมินกระบวนการ 
         กรรมการหลักสูตรได้ประชุมเรื่องการให้ค าปรึกษาและดูแลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ที่ประชุม
เห็นว่าเนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ จึงเสนอให้เพ่ิมอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเพ่ือช่วยดูแลให้ค าปรึกษาจากเดิมสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาต่อ
นักศึกษาเป็น 1:1 เปลี่ยนเป็น 2:1 เพ่ือช่วยให้นักศึกษามีคุณภาพและสามารถจบได้ทันตามก าหนดเวลาที่
หลักสูตรก าหนดไว้ 
 
 
 
5. การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
เป้าหมาย :  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
- นักศึกษาทุกคนมีวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า

อิสระ เป็นไปตามแผนการศึกษา 

- วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า อิสระเป็นที่

ยอมรับอย่างน้อยในระดับชาติ  

 

5.1 ระบบและกลไกการช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

แจกแบบฟอร์มการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระทุกท่านจัดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 

และบันทึกการเข้าพบ/นัดหมายของนักศึกษา 

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา 

 

อาจารย์ประจ าวิชาก ากับตดิตามโดยให้นักศึกษารายงานสรุปความก้าวหน้าทุกเดือน 
 

ประชุมก าหนดวันส่งผลงาน 



97 
 

 

ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 ผลการด าเนินงาน 
       ในปีการศึกษา  2564 มีนักศึกษาด าเนินการลงทะเบียนลงรายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
แล้วจ านวน 2 คนดังนี ้
          นายชาญฤทธิ์ มีค า นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนเรียน แผน ก แบบ ก 2  ได้ด าเนินการสอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก คือ ผศ.ดร.อาวีพร  ปานทอง และอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม คือ ผศ.ดร.เกษทิพย์  ศิริชัยศิลป์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
          นางสาววัชรีพร  พวงทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนเรียน แผน ข ได้ด าเนินการสอบเค้า
โครงการค้นคว้าอิสระ จ านวน 1 คน อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คือ อ.ดร.รักชาติ  ประเสริฐพงษ์ 
 

5.3 การประเมินกระบวนการ 
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประเมินกระบวนการการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา พบว่าระบบและกลไกในก ากับติดตามในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษายังไม่บรรลุตามเป้าหมาย เนื่องจากนักศึกษามีความล่าช้าในการสอบเค้าโครงการ
ค้นคว้าอิสระ ซึ่งมีผลท าให้การส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตเกิดความล่าช้า ไม่สามารถจบภายใน 2 ปีได้ 
5.4 การปรับปรุงตามผลการประเมิน  
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีมติว่าคงใช้ระบบและกลไกเดิมแต่จะเพ่ิมเติมวิธีการก ากับติดตามใน
การท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ดังนี้ 
       1. ก าชับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ให้พบและพูดคุยกับนักศึกษาเป็นประจ า 
โดยระบุวันที่ให้นักศึกษามาด าเนินการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
       2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระบุปฏิทินการด าเนินการสอบเค้าโครง สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ให้กับนักศึกษานอกเหนือจากปฏิทินการศึกษาของระดับบัณฑิตศึกษาส่วนกลาง เพื่อเป็นการเร่งรัดให้
นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
       3. ในปีการศึกษาต่อไปแนะน าให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 4296902 หัวข้อเลือกสรรทาง
คณิตศาสตร์ (Selected Topics in Mathematics) เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีเวลาพบอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระมากขึ้น 
       4. หาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาในการประชุมวิชาการ หรือเผยแพร่ใน
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วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ผลการด าเนินงาน 

1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต  
3. การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)  
4. การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 

 
0 

- ไม่มีระบบ  ไม่มีกลไก 

- ไม่มีแนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 
 

 
1 

- มีระบบ มีกลไก 

- ไม่มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 
 

 
2 

- มีระบบ มีกลไก  
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
- มีการประเมินกระบวนการ  
- ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 
 

 
3 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
- มีการประเมินกระบวนการ  
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
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4 

- มีระบบ มีกลไก  
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
- มีการประเมินกระบวนการ  
-  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 
 

 
5 

- มีระบบ มีกลไก  
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
- มีการประเมินกระบวนการ  
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการ

ผู้ตรวจ ประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน 

1.  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เป้าหมาย:  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาทุกคนได้รับการประเมินเป็นตามหลัก
วิชาการอย่างถูกต้องตามศักยภาพ 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิครบทั้ง 5 โดเมน 

 

1.1 ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมพิจารณา การจัดท า มคอ.5 
เพ่ือประเมินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 

 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุม/ชี้แจงเกณฑ์ 
การประเมินนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดท า มคอ. 3 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนการประเมินนักศึกษาให้ 
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของหลักสูตร 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอนตาม 
ข้อตกลงใน มคอ.3 และวิธีการประเมินข้างต้น 
ปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 

น าผลการประชุมเพื่อใช้ในการวางแผนการประเมินนักศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป 
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ผลการด าเนินงาน 
           ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมเปิดภาคเรียน 
ครั้งที่ 2/2564 วันที่  1 เมษายน 2564 ภาคเรียน 1/2564 เพ่ือวางแผนการประเมินนักศึกษาให้สอดคล้อง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของหลักสูตร  โดยมีเกณฑ์การวัดผลประเมินผลตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้านดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ใช้วิธีการสังเกตของผู้สอน การท ากิจกรรมของนักศึกษา การส่งงาน การ
ตรงต่อเวลา การแต่งกาย ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบวินัย มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน และมี
การให้คะแนนในด้านคุณธรรมและจริยธรรมจ านวน 20% ของคะแนนเต็ม 

2. ด้านความรู้ ใช้วิธีการประเมินระหว่างเรียนและหลังเรียน โดยการสอบวัดความรู้ การรายงาน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน การน าเสนอสัมมนา 

3. ด้านทักษะทางปัญญา ใช้วิธีการประเมินระหว่างเรียนและหลังเรียน โดยการสอบวัดความรู้ การ
สอบวัดความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้กรณีศึกษา การแก้ปัญหาในการท างานกลุ่ม 
การรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน   

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ใช้วิธีการประเมินระหว่างเรียนและ
หลังเรียน โดยการสังเกตของผู้สอน  การท ากิจกรรมของนักศึกษา การท างานกลุ่ม การส่งงาน การ
ตรงต่อเวลา และให้นักศึกษาท าอนุทิน 

5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร ใช้วิธีการประเมินระหว่างเรียนและหลังเรียน โดยการ
สังเกตของผู้สอน ทดสอบการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์และสถิติ การท ากิจกรรมของนักศึกษา 
การท างานกลุ่ม และการน าเสนองาน 

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ใช้วิธีการประเมินระหว่างเรียนและหลังเรียน โดยการสังเกตของ
ผู้สอน การท ากิจกรรมของนักศึกษา การท างานกลุ่ม การส่งงาน การตรงต่อเวลา และให้นักศึกษา
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ท าอนุทิน 

   โดยการประเมินของหลักสูตรยึดหลัก 3 ประการ คือ  
1. การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอน

ของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา  
2. การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น  และมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการ 

พัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้ 
3. การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  ซึ่งคือ  

เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 

     ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการ

จัดท า มคอ.3 โดยในภาคเรียนที่ 1/2564 ให้จัดส่งที่ประธานหลักสูตรและในระบบ มคอ.ออนไลน์ ของ

มหาวิทยาลัย ก าหนดส่งภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และภาคการศึกษาที่ 2/2564  ก าหนดส่งภายใน

วันที่ 24 กันยายน 2564 และส่ง มคอ.3 ในรูปแบบไฟล์ไปยังระบบการจัดเก็บของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจารย์

ผู้สอนทุกท่านจัดส่ง มคอ. 3 ตามก าหนด หลังจากนั้นคณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ด าเนินการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ มคอ.3 ให้ถูกต้องโดยให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน มคอ. 2 เป็นหลัก ซึ่งได้ด าเนินการดังนี้ 

      -  อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเดียวกันจัดท า มคอ.3 และวิธีการประเมินเป็นแนวทางเดียวกัน จัดท า
เครื่องมือประเมินนักศึกษา (ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค) ร่วมกัน 
      -  อาจารย์ผู้สอนท าการชี้แจงรายละเอียดรายวิชา/เกณฑ์การประเมิน/เครื่องมือในการประเมินฯลฯ ให้
นักศึกษาทราบในสัปดาห์แรกของภาคเรียน 
      - ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนประชุมเพ่ือพัฒนาเครื่องมือในการประเมินคุณภาพ เช่น การ
จัดท าข้อสอบร่วมกัน ข้อสอบที่สามารถวัดความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ของวิชานั้น 
       ทั้งนี้ทุกรายวิชาที่มีการประเมินครบทุกรายวิชา ได้แก่  

1. รายวิชาเรขาคณิตส าหรับครู  
2. รายวิชาความน่าจะเป็นและสถิติ  
3. รายวิชาทฤษฎีจ านวนและพีชคณิตส าหรับครู  
4. รายวิชาการสอนคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
5. รายวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับครู 1  
6. รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  
7. รายวิชาการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ส าหรับครู  
8. รายวิชาสัมมนาคณิตศาสตร์ส าหรับ  

       ในการก าหนดเกณฑ์การประเมินหลักสูตรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์ทุกรายวิชาที่
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สอดคล้องกับ มคอ. 3          
 การประเมินกระบวนการ 
     คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมประเมินกระบวนการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มคอ.3 ให้ถูกต้อง
โดยให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือน ามาใช้ในปีการศึกษา 2565  ปรากฏ
ว่าการประเมินผลการเรียนรู้ยังต้องมีการปรับปรุงเรื่องการติดตามการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลระหว่างภาค การสอบปลายภาค และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ด้วย 
 
การปรับปรุงกระบวนการ 
     นอกจากการประเมินโดยการสอบข้อเขียน ทางหลักสูตรพิจารณาเปลี่ยนหรือน าวิธีการประเมินแบบอ่ืน 
ๆ มาใช้ร่วมกันในการประเมินผลการเรียนรู้ ต้องมีการปรับปรุงเรื่องการติดตามการจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินผลระหว่างภาค ปลายภาค และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยใช้วิธีการอ่ืน ๆ เช่น การใช้วิธี
ประเมินตามสภาพจริง การมอบหมายงานให้ท า เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เป้าหมาย:  

 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ทุกรายวิชาผ่านการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

2.1 ระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการการทวนผลการเรียนรู้ก ากับวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพ ปรับปรุงพัฒนา 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

กรรมการการทวนผลการเรียนรู้ตรวจสอบผลการประเมินให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่นักศึกษามี

อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันก าหนดเกณฑ์การประเมิน 

อาจารย์ผู้สอนมีผลการประเมินการเรียนรู้โดยใช้ตามสภาพจริง 

หลักสูตรประชุมเพ่ือจัดตั้งกรรมการการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้  
และก าหนดวิธีการตรวจสอบ 

กรรมการการทวนผลการเรียนรู้แจ้งวิธีการตรวจสอบแก่อาจารย์ผู้สอนทราบ 
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2.2 ผลการด าเนินงานการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
    ในปีการศึกษา 2564 ผู้รับผิดชอบประชุมและให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเป็นกรรมการการตรวจสอบ
การประเมินการเรียนรู้ของหลักสูตร และได้แจ้งผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนถึงแนวทางการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้ 
      - ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนต้องมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละวิชาใน มคอ 3 
และอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาชี้แจงรายละเอียดรายวิชา/เกณฑ์การประเมิน/เครื่องมือ ในการประเมิน
ให้นักศึกษาทราบในสัปดาห์แรกของภาคเรียน ทั้งนี้นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ
เพ่ิมเติมได ้
      - ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนประชุมเพ่ือพัฒนาเครื่องมือในการประเมินคุณภาพ เช่น การ
จัดท าข้อสอบร่วมกันในรายวิชาเดียวกัน จัดท าข้อสอบที่สามารถวัดความรู้และทักษะตามาตรฐานการเรียนรู้
ของวิชานั้น ซึ่งการประเมินอยู่ในรูปแบบ ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน งานที่มอบหมาย สังเกตพฤติกรรม
ของนักศึกษา วัดทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือสะท้อนการปฏิบัติงานจริง  
       - กรรมการหลักสูตรมีการก ากับวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพ และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา และมีคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  
       -  เมื่ออาจารย์ส่งผลการเรียน(เกรด) จะมีกรรมการหลักสูตรทวนผลการเรียนให้มีความถูกต้อง โดย
สอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีนักศึกษามีส่วนร่วมหรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือข้อมูลที่มาของ
คะแนนที่ใช้ในการตัดเกรดชัดเจน   
       ซึ่งทุกรายวิชามีการด าเนินการตามที่กรรมการหลักสูตรแจ้ง 
 

2.3 การประเมินการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
       จากการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 พบว่ามีรายวิชา 1 
รายวิชาที่ผู้สอนส่งผลการเรียนล่าช้า ดังนั้นกรรมการหลักสูตรจึงเสนอให้ ประธานหลักสูตรคอยก ากับ
ติดตามผู้สอน โดยอาจจะท าบันทึกข้อความแจ้งก าหนดการส่งผลการเรียนก่อนการสอบปลายภาคแต่ละ
ภาคการศึกษาและควรจัดตั้งคณะกรรมการทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้วย 
 

2.4 การปรับปรุงการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
        ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมและมีมติให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเป็นกรรมการการทวนผล
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 
 
 
 

3. การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) 
เป้าหมาย:  

 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
- มีการจัดท า มคอ.5 ทุกรายวิชา 
- มีการจัดท า มคอ.7 ของหลักสูตร 

มคอ.5 และ มคอ.7 มีความถูกต้องสมบูรณ์
ของข้อมูลที่รายงานและส่งตามก าหนด 

 

3.1 ระบบและกลไกการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
และ มคอ.7) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียน(ตัดเกรด) ทุกรายวิชา 

อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ. 5 ทุกรายวิชา และจัดส่งภายใน 30 วัน หลังเสรจ็สิ้นการเรียนการสอน 

หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อชี้แจงการจัดท า มคอ. 5  
ในรายวิชาที่รับผิดชอบและจัดส่งตามระยะเวลา 

นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมพิจารณา มคอ. 5 และการจัดท า มคอ. 7 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท า มคอ. 7 และจัดส่งภายใน 60 วัน หลังเสร็จสิ้นการเรียนการ
สอน 

ประเมินกระบวนการจัดท า มคอ. 5 และ มคอ. 7 
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3.2 ผลการด าเนินงานการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
และ มคอ.7) 
       1. ในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการหลักสูตรมีการประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมิน
หลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 โดยจัดชี้แจงอาจารย์ในที่ประชุมสาขาวิชา ถึงรายละเอียดและ
ก าหนดการในการจัดส่ง มคอ.5 หลังสิ้นสุดปีภาคการศึกษาภายใน 30 วัน  
       2. อาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดท า มคอ.5 ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 โดยน าผลการประเมินการสอน
ของนักศึกษา และผลการประเมินการเรียนรู้ (เกรด) มารายงานด้วย จากนั้นจัดส่งให้คณะกรรมการประจ า
หลักสูตรพิจารณาก่อน  
       3. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณา มคอ.5 ทุกรายวิชา โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
ประชุมพิจารณา การจัดท า มคอ.5 ในภาคเรียนที่ 1/2564 และ ในภาคเรียน 2/2564 สรุปปัญหาที่เกิดขึ้น 
แนวทางการแก้ปัญหาที่อาจารย์ผู้สอนชี้แจง และรายละเอียดของผลการประเมินผู้เรียน ตรวจสอบความ
ผิดปกติของการวัดผลประเมินผลแต่ละรายวิชา จัดท ารวบรวมข้อมูลในแต่ละภาคการศึกษา  
        และในการประชุมสาขาวิชาเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 หลักสูตรได้แบ่งเนื้อหาให้อาจารย์แต่ละท่าน
ในการรับผิดชอบในการจัดท า มคอ. 7 ซึ่งในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 จะสิ้นสุดการจัดการเรียนการของปี
การศึกษา 2564 ของหลักสูตร 
3.3 การประเมินกระบวนการ 
       อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประชุมประเมินกระบวนการการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) และเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการการ
ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) เพ่ือน ามาใช้ใน
ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
     1. การก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับ
วิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้  
     2. การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีผู้สอนมากกว่า 1 คน ให้ได้มาตรฐานเดียวกัน  
 

4. การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
เป้าหมาย:  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
- วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระทุกชิ้นผ่าน
การประเมินตามมาตรฐาน 

- วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

 
 
 
4.1 ระบบและกลไกการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมิน
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

หลักสูตรแจ้งเกณฑ์และแนวทางการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
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ผลการด าเนินงาน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 ผลการด าเนินงานการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
       ในปีการศึกษา  2564 มีนักศึกษาด าเนินการลงทะเบียนลงรายวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
แล้วจ านวน 2 คนดังนี ้
         1. นายชาญฤทธิ์ มีค า นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนเรียน แผน ก แบบ ก 2  ได้ผ่านการสอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ ผลการเรียนเป็น S รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
          โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก คือ ผศ.ดร.อาวีพร  ปานทอง และอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม คือ ผศ.ดร.เกษทิพย์  ศิริชัยศิลป์ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
         2. นางสาววัชรีพร พวงทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ลงทะเบียนเรียน แผน ข ได้ผ่านการสอบเค้า
โครงการค้นคว้าอิสระ ผลการเรียนเป็น S รายวิชาการค้นคว้าอิสระ   
          โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คือ อ.ดร.รักชาติ  ประเสริฐพงษ์ 
4.3 การประเมินกระบวนการ 
    กรรมการหลักสูตรประชุมแล้วเห็นว่า ในปีการศึกษา 2564 นักศึกษาลงทะเบียนลงรายวิชาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ และผลการสอบของนักศึกษาผ่านไปได้ด้วยดี จึงยังไม่เห็นข้อบกพร่องของระบบและ
กลไกการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นจึงเห็นควรให้ใช้ระบบเดิม
ต่อไป 
4.4 การปรับปรุงตามผลการประเมิน  
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีมติว่าคงใช้ระบบและกลไกเดิมแต่จะเพ่ิมเติมในเรื่องของการชี้แจง
ขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือเตรียมตัวในการสอบ และเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า นักศึกษาจะได้มีความพร้อมในการสอบและท าให้การ
สอบด าเนินไปได้อย่างรวดเร็ว       
 
 

ด าเนินการการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

ประเมินผลการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เอกสารหลักฐาน
ประกอบ  ดัชนีบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร

อย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผนติดตาม 
และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

หลักสูตร มีการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตลอดปีการศึกษา 
อาทิเช่น 
1. ประชุม ในการวางแผนการ

จัดสรรงบประมาณปี 2565 , 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 มี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้า
ร่วมประชุมจ านวน  8  คน คิด 
เป็นร้อยละ  100   

2. ประชุมการจัดสอนนักศึกษา
ภาคปกติ 1/2564  ลงวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2564 มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมจ านวน 10 คน คิด 
เป็นร้อยละ  100   

3. ประชุมการจัดสอนนักศึกษา
ภาคปกติ 2/2564  ลงวันที่ 13 
พฤษภาคม 2564 มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมจ านวน 10  คน คิด 
เป็นร้อยละ  100   

4. ประชุมการจัดท า มคอ.3  
(เทอมปลาย), มคอ.5 (เทอม
ต้น) วันที่ 23 พฤศจิกายน 64  
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้า
ร่วมประชุมจ านวน 10  คน 

  - รายงานการประชุม 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เอกสารหลักฐาน
ประกอบ  ดัชนีบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
คิดเป็นร้อยละ 100 

5. ประชุมเตรียมการประเมิน 
จัดท า มคอ. 7 ประชุม วันที่ 
20 เมษายน 2565 อาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมจ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 100   

6. ประชุมการจัดท าการสอบ
ประมวลความรู้ 27 
พฤษภาคม 2565 

2) มีรายละเอียดของ
หลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.
2) โดยจัดท าตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(มคอ.1) และ/หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิ ส า ขา / ส าข าวิ ช าทั้ ง นี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  ได้
ผ่ า น ก า ร เ ห็ น ช อ บ จ า ก ส ภ า
มหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 
15/2562 ในวันที่  26 ธันวาคม 
2562 และขณะนี้อยู่ระหว่างการ
แก้ไขตามค าแนะน าของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ได้ผ่านน าเสนอหลักสูตรแก่องค์กร
วิชาชีพให้รับรองหลักสูตร โดยครุ
สภา วันที่ 31 สิงหาคม 2563 

  มคอ.2 หลักสูตร
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์ 

3) มีรายละเอียดของ
รายวิชา และ

มีการจัดท า มคอ.3 ครบทุก
รายวิชาก่อนเปิดสอนในแต่ละภาค

  มคอ.3 ทุกรายวิชา 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เอกสารหลักฐาน
ประกอบ  ดัชนีบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

การศึกษา โดยในภาคการศึกษาที่ 
1/2564 มีการจัดท า มคอ.3 
จ านวน  8 รายวิชา ภาคการศึกษา
ที่ 2/2564 มีการจัดท า มคอ.3 
และ มคอ. 4 จ านวน 5 รายวิชา
รวม 2 ภาคเรียน 13 รายวิชาครบ
ทุกรายวิชา 

4) จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการ
ด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
ครบทุกรายวิชา หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา โดยในภาคการศึกษาที่  
1/2564  มีการจัดท า มคอ.5 
จ านวน 8 รายวิชา   ภาค
การศึกษา  2/2564 มีการจัดท า 
มคอ.5 จ านวน  5 รายวิชา 
ภายหลังสิ้นสุด ภาคการศึกษาที่
เปิดสอน  รวม 2 ภาคเรียน 13 
รายวิชา  ครบทุกรายวิชา 

  มคอ.5 และ มคอ.6
ทุกรายวิชา 

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

จัดท ารายวิชารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ   
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุด
ปีการศึกษาภายในวันที่ 8  
พฤษภาคม 2565 

  มคอ. 7 

6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้า

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรใช้
วิธีการประเมินตามสภาพจริงโดย
ใช้ระบวนการสังเกตข้อมูลจาก
ผลงาน โดยจะเน้นประเมินทักษะ
การคิดที่ซับซ้อนในการท างาน 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เอกสารหลักฐาน
ประกอบ  ดัชนีบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
มี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

ความสามารถในการแก้ปัญหาและ
การแสดงออกที่เกิดจาการปฏิบัติ
ในสภาพจริง   

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว  

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนโดยที่ เน้นเนื้อหา
หรือทักษะที่ส่ ง เสริมให้ผู้ เรียน
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง
ในสถานที่ท างาน เช่น ในรายวิชา
ความน่าจะเป็นและสถิติ ผู้เรียน
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ท า วิ จั ย แ ล ะ จั ด ท า ผ ล ง า ท า ง
วิ ช าการต่อ ไป   หรื อรายวิ ช า
เรขาคณิตส าหรับครู มีสอนเพ่ิม
การใช้โปรแกรม GeoGebra  เป็น
ต้น 

   

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุก
คน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ใหม่จ านวน 2 คนได้รับ
การปฐมนิเทศจาก
กรรมการบริหารหลักสูตรและ
ค าแนะน าจากพ่ีเลี้ยงที่แต่งตั้ง 

   

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์
ประจ าหลักสูตรทุกคนจ านวน 10 
คน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพจ านวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ100 
1. ผศ.ดร.อาวีพร ปานทอง 
     - โครงการอบรมจริยธรรม
งานวิจัยในมนุษย์ ในวันพุธที 12 
มกราคม 2565 และวันพุธ ที่ 19 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เอกสารหลักฐาน
ประกอบ  ดัชนีบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
มกราคม 2565   
    - โครงการอบรมกิจกรรม
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ให้ทันสมัย (Teach) 
รูป แบบออนไลน์ วันที 15 
ธันวาคม 2564  
  -โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมมนา
วิชาการการท าวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา วันที่ 11 มิถุนายน 
2565 ณ ห้อง 718 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
2. ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม 
   - โครงการอบรมจริยธรรม
งานวิจัยในมนุษย์ ในวันพุธที 12 
มกราคม 2565 และวันพุธ ที่ 19 
มกราคม 2565   
3. ผศ. ดร. ศศิโสพิต บัวดา  
     - โครงการอบรมจริยธรรม
งานวิจัยในมนุษย์ ในวันพุธที 12 
มกราคม 2565 และวันพุธ ที่ 19 
มกราคม 2565   
   -  โครงการอบรมกิจกรรม
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ให้ทันสมัย (Teach) 
รูป แบบออนไลน์ วันที 15 
ธันวาคม 2564 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เอกสารหลักฐาน
ประกอบ  ดัชนีบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
    - โครงการสัมมนาวิชาการและ
น าเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ 
ครั้งที่ 9 คณะวิทยา ศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 10-11 
กุมภาพันธ์ 2565 
   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมมนา
วิชาการการท าวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา วันที่ 11 มิถุนายน 
2565 ณ ห้อง 718 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
    -  การจัดการเรี ยนรู้ฐาน
สมรรถนะ (CBE) กับชุมชนการ
เรียนรู้ทาง วิชาชีพ (PLC) วิทยากร
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
สกนธ์ชัย ชะนูนันท์วันที่ 19 
มิถุนายน 2565 รูปแบบออนไลน์ 
4. ดร. ภัทริณี คงชู 
  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมมนา
วิ ช า ก า ร ก า ร ท า วิ จั ย ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา วันที่ 11 มิถุนายน 
2565 ณ ห้อง 718 คณะ
วิทยาศาสตร์ และ เทค โน โลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
   - การจัดการเรี ยนรู้ฐาน
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เอกสารหลักฐาน
ประกอบ  ดัชนีบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
สมรรถนะ (CBE) กับชุมชนการ
เรียนรู้ทาง วิชาชีพ (PLC) วิทยากร
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ส กน ธ์ ชั ย  ช ะนู นั นท์ วั น ที่  19 
มิถุนายน 2565 รูปแบบออนไลน์ 
5. ผศ. ดร. อารีรัตน์ อรุณชัย 
    - โครงการสัมมนาวิชาการและ
น าเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ 
ครั้งที่ 9 คณะวิทยา ศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์  ระหว่ างวันที่  10-11 
กุมภาพันธ์ 2565 
   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมมนา
วิชาการการท าวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา วันที่ 11 มิถุนายน 
2565 ณ ห้อง 718 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
6. ดร. รักชาติ ประเสริฐพงษ ์
    - โครงการสัมมนาวิชาการและ
น าเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ 
ครั้งที่ 9 คณะวิทยา ศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์  ระหว่ างวันที่  10-11 
กุมภาพันธ์ 2565 
   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมมนา
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เอกสารหลักฐาน
ประกอบ  ดัชนีบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
วิ ช า ก า ร ก า ร ท า วิ จั ย ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา วันที่ 11 มิถุนายน 
2565 ณ ห้อง 718 คณะ
วิทยาศาสตร์ และ เทค โน โลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
    - การจัดการเรี ยนรู้ฐาน
สมรรถนะ (CBE) กับชุมชนการ
เรียนรู้ทาง วิชาชีพ (PLC) วิทยากร
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ส กน ธ์ ชั ย  ช ะนู นั นท์ วั น ที่  19 
มิถุนายน 2565 รูปแบบออนไลน์ 
7. ดร. วันชัย ตาปัญโญ 
โครงการสัมมนาวิชาการและ
น าเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ 
ครั้งที่ 9 คณะวิทยา ศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์  ระหว่ างวันที่  10-11 
กุมภาพันธ์ 2565 
 8. ผศ. ชม ปานตา 

- โครงการสัมมนาวิชาการ
และน า เสนอผลงานด้ าน
คณิตศาสตร์ ครั้งที่  9 คณะ
วิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  10-11 
กุมภาพันธ์ 2565 

9. ดร. รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม 
  - น าเสนอผลงานวิจัยในงาน 
The 19th International 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เอกสารหลักฐาน
ประกอบ  ดัชนีบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
Conference on Electrical 
Engineering/Electronic, 
Computer,Telecommunicatio
ns and Information 
Technology ระหว่างวันที่ 25 – 
27 พฤษภาคม 2565 หัวหิน 
รูปแบบออนไลน์ 
10. ดร.นเรศ สวัสดิ์รักษา 
     - โครงการอบรมจริยธรรม
งานวิจัยในมนุษย์ ในวันพุธที 12 
มกราคม 2565 และวันพุธ ที่ 19 
มกราคม 2565   
    - โครงการอบรมกิจกรรม
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ให้ทันสมัย (Teach) 
รูป แบบออนไลน์ วันที 15 
ธันวาคม 2564 
   - โครงการสัมมนาวิชาการและ
น าเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ 
ครั้งที่ 9 คณะวิทยา ศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์  ระหว่ างวันที่  10-11 
กุมภาพันธ์ 2565 
  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมมนา
วิ ช า ก า ร ก า ร ท า วิ จั ย ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา วันที่ 11 มิถุนายน 
2565 ณ ห้อง 718 คณะ
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เอกสารหลักฐาน
ประกอบ  ดัชนีบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
วิทย าศาสตร์ และ เทค โน โลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

10) จ านวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน 

- -  

11) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ในปีการศึกษา 2564 ทางหลักสูตร
ได้มีการประเมินความพึงพอใจต่อ
คุณภาพหลักสูตรของนักศึกษาปี
สุดท้ายทีมี่ต่อคุณภาพหลักสูตร 

เฉลี่ยอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.80 

 - - 

12) ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - - 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 10  
จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5  5  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5 100  
จ านวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 10  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100  
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หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 
การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
ไม่พบปัญหาในการบริหาร

หลักสูตร 
- - 

   
 
 
 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย :  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

มีสิ่งสนับสนุนเพียงพอ เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต

ที่มีคุณภาพ 

อาจารย์และนักศึกษามีความพึงพอใจ

ต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้ด าเนินการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ครอบคลุมใน 3 ประเด็น คือ  
1) ระบบการด าเนินงานของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
2) จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
3) กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 
 

1. ระบบและกลไกการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรฯ ได้จัดท าระบบซึ่งเป็นแนวทางในการได้มาซึ่งสิ่งสนับสนุน โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
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ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1. หลักสูตรมีการใช้ทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน ตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้ 
    2. หลักสูตรส ารวจความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือจัดหาฐานข้อมูล เช่นอาคารเรียน ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ ตารา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ 
ฐานข้อมูล โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตร ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 

สาขาวิชาแต่งตั้งกรรมการหลักสูตรท าหน้าที่
ก ากับดูแลเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการแจ้งแผนการด าเนินงานต่างๆ และด าเนินการ
ตามแผน 

แผนการจัดระเบียบห้อง แผนการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์  และอุปการ
ส านักงานต่างๆ และแผนการซ่อมบ ารุง
ครุภัณฑ์ 

จัดระเบียบเรื่องการจัดเก็บอุปกรณ์และ
วัสดุส านักงาน 

จัดระเบียบเรื่องอุปกรณ์ค่าย
คณิตศาสตร์ 

จัดระเบียบการยืมคืน
หนังสือ 

ส ารวจความต้องการ 
จาก อาจารย์ 
นักศึกษา 

ด าเนินการจัด
งบประมาณ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
ง 

ส ารวจความพึงพอใจ และ
ข้อเสนอแนะ 

ปรับปรุงแก้ไข 
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ผลการด าเนินงาน 
    3. หลักสูตรด าเนินการแจ้งผลการส ารวจต่อหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะและมหาวิทยาลัย 
ตามล าดับ 
    4. หลักสูตรมีการจัดพ้ืนที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ สนทนาหรือท างาน
ร่วมกัน มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    5. หลักสูตรมีการจัดประชุมอาจารย์ผู้สอน เพ่ือส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติม จะ
ด าเนินการวางแผนจัดหาดังนี้ 
        5.1 หากเป็นวัสดุ จะด าเนินการจัดซื้อจ้างผ่านงบประมาณวัสดุของสาขาวิชา 
        5.2 หากเป็นครุภัณฑ์ จะด าเนินการให้หัวหน้าสาขาวิชา ด าเนินการประสานกับทางคณะฯ เพ่ือ
ด าเนินการจัดหา โดยแบ่งเป็นเขียนโครงการเพ่ือขอจากงบประมาณแผ่นดินและของบประมาณจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะตอนในการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ 
        5.3 หากหลักสูตรพบว่า สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใด ๆ ขัดข้อง ไม่สามารถใช้การได้ จะท าการแจ้ง
ประธานหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือประสานให้หัวหน้าสาขาวิชาทราบ เพ่ือด าเนินการแก้ไข 
    6. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากผู้เกี่ยวข้อง นักศึกษา อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน          
    7. น าประเด็นปัญหาหรือข้อมูลในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เข้าปรึกษา 
หารือ ต่อท่ีประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 

การด าเนินงานตามระบบ 
     หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการตามระบบการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 
       1. ก่อนเปิดภาคเรียน ได้ส ารวจความพร้อมของอาคารสถานที่ ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอ้ี และโสตทัศนูปกรณ์ 
ตลอดจนระบบการท าความเย็น ความสะอาด และความเป็นระเบียบ เช่น ควรมีเอกสารต าราส าหรับค้นคว้า
ให้เพียงพอ 
       2. ได้จัดกลุ่มการจัดหาสิ่งสนับสนุนออกเป็น 3 ทาง คือ  
            (1) หลักสูตรฯ จัดซื้อเอง ใช้งบประมาณในปีการศึกษา 2563 และงบประมาณในปีการศึกษา 2564  
            (2) เสนอคณะให้จัดซื้อโดยเสนอขอเงินงบประมาณแผ่นดิน  
            (3) แจ้งข้อมูลให้มหาวิทยาลัยและคณะจัดซ่อมบ ารุง หรือจัดหาเพิ่มเติม 
       3.  ได้น าผลการส ารวจเข้าที่ประชุม อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้แก่นักศึกษา หลักสูตรฯ ได้เข้า ร่วมประชุมจัดท าแผนงบประมาณเกี่ยวกับวัสดุและครุภัณฑ์ ได้ให้
อาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาได้เข้าร่วม ประชุมเพ่ือวางแผนงบประมาณเกี่ยวกับวัสดุและครุภัณฑ์ประจ าปี 
       4. ได้ท าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ซึ่งได้ผลการประเมินโดยภาพรวม ได้คะแนน 4.11 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับมาก 
       5. น าประเด็นปัญหาหรือข้อมูลในการจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เข้าที่ประชุมในคณะกรรมการ
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บริหารหลักสูตรวันที่ และวันที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งที่ประชุมมีข้อเสนอดังนี้ 

 ให้มีอาจารย์ที่เป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดหาสิ่งสนับสนุน 

 ควรเน้นสิ่งสนับสนุนที่เป็นสื่อ Online และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

การประเมินกระบวนการการด าเนินงานของหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
        หลักสูตรฯ ได้ท าการประเมินกระบวนการได้มาซึ่งสิ่งสนับสนุน โดยท าการปรึกษาหารือในการประชุม 
ซึ่งที่ประชุมมีข้อเสนอดังนี้ 

 ให้มีอาจารย์ที่เป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดหาสิ่งสนับสนุนควรเน้นสิ่งสนับสนุนที่เป็นสื่อ 
Online และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

 ควรจัดเตรียมแหล่งค้นคว้าและสื่อการเรียนรู้ ในห้องสมุด และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มีห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 713 และ ห้อง 714 ส าหรับ
ค้นคว้าข้อมูลและสื่อประกอบการเรียนรู้ส าหรับอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งมีหนังสือและต ารา
หลายประเภท ได้แก่ หนังสือด้านคณิตศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติประยุกต์ และการ
สอนคณิตศาสตร์ อ่ืนๆ และยังสามารถใช้ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยฯ ในการสืบค้นข้อมูล 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
        ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ท าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งได้ผลการประเมินโดยภาพรวม ได้คะแนน 4.11 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่
ในระดับมาก นอกจากนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมพิจารณาผลการประเมินในแต่ละด้านเพ่ือ
ประเมินกระบวนการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
       ทั้งนี้ หลักสูตรได้ก าหนดผลลัพธ์ที่เป็นเป้าหมายจากผลการด าเนินการจากผลการปรับปรุงกระบวนการฯ 
ที่เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
       - ความพึงพอใจในคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับดี 
       - บรรยากาศในการเรียนการสอนในภาพรวมของนักศึกษาอยู่ในระดับดี 
       - ความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก 
        - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ซึ่งใช้
ร่วมกันกับทุกหลักสูตรในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ แบ่งเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประเภทบุคคล  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  มีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรง
สอดคล้องกับรายวิชาที่รับผิดชอบ และท าการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในบางรายวิชา  
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2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประเภทวัสดุและครุภัณฑ์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็น
ครุภัณฑ์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้นักศึกษาและอาจารย์ ดังนี้ 
             1. computer                                   8. ปริ้นเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสาร 
             2. laptop                                        9. whiteboard            
             3. โทรทัศน์                                       10. visualization                        
             4. ล าโพง ไมโครโฟน                           11. โต๊ะ เก้าอ้ี 
             5. เครื่องคิดเลข                                 12. โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ Mathlab 
             6. โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ คือ Minitab และ Spss 
             7. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จ านวน 1 ห้องและคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง                       
             8. อุปกรณเ์ชื่อมต่อ laptop/ipad กับอินเทอร์เนต เช่น Adapter, WiFi เพ่ือรองรับการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ 
          นอกจากนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  ยังมีหนังสือและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาในสาขาที่เปิดสอนเพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
ในเวลาเรียน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

คณิตศาสตร ์
ที ่ ชื่อหนังสือ/ต าราเรียน จ านวน (เลม่) 
1 พจนานุกรมศัพท์คณิตศาสตร์ 5 
2 1234 แบบฝึกหัดและเทคนิคการแก้ปัญหาโจทย์แคลคูลัส 5 
3 แคลคูลัส 1 3 
4 แคลคูลัส 2 11 
5 แคลคูลัส 3 14 
6 แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร 2 
7 แคลคูลัส 2 ส าหรับวิศวกร 2 
8 แคลคูลัส 3 ส าหรับวิศวกร 2 
9 แคลคูลัสเบื้องต้นส าหรับผู้เริ่มเรียน 1 
10 การแก้โจทย์แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยวูลเฟรมแอลฟา 1 
11 CALCULUS AND REAL ANALSIS PART A : ฉบับเน้นการพิสูจน์ 3 
12 CALCULUS AND REAL ANALSIS PART B : ฉบับเน้นการพิสูจน์ 3 
13 ตรรกศาสตร์และทฤษฎีเซต 2 
14 หลักการคณิตศาสตร์ 10 
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15 คณิตศาสตร์เบื้องต้น 7 
16 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 5 

ที ่ ชื่อหนังสือ/ต าราเรียน จ านวน (เล่ม) 
17 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1 
18 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 2 
19 สมการเชิงอนุพันธ์ 12 
20 สมการเชิงอนุพันธ์แบบธรรมดา 4 
21 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 4 
22 การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ เล่ม 1 1 
23 สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์เชิงวิศวกรรมศาสตร์ 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 
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 
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45 อสมการ 5 
46 สมการเชิงฟังก์ชัน 2 

ที ่ ชื่อหนังสือ/ต าราเรียน จ านวน (เล่ม) 
47 อสมการและสมการเชิงฟังก์ชัน 2 
48 ฟังก์ชันเชิงซ้อนและการประยุกต์ส าหรับนักคณิตศาสตร์ 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 
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 
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8 การวางแผนการทดลองเล่ม 1 1 
9 การวางแผนการทดลองเล่ม 2 2 

ที ่ ชื่อหนังสือ/ต าราเรียน จ านวน (เล่ม) 
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 
26 สถิตินอนพาราเมตริก 6 
27 การวัดและการสร้างต้นแบทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์การ

กระจายรายได้ 
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 



125 
 

 

ผลการด าเนินงาน 
37 ระเบียบวิธีการวิจัยเบื้องต้น 2 
38 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 3 

ที ่ ชื่อหนังสือ/ต าราเรียน จ านวน (เล่ม) 
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 
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 และ

การตีความหมาย 
1 
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ผลการด าเนินงาน 
66 สถิติส าหรับการวิจัย 1  
67 สถิติส าหรับงานวิจัย 2 

ที ่ ชื่อหนังสือ/ต าราเรียน จ านวน (เล่ม) 
68 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัย 2 
69 สถิติพ้ืนฐาน 1 
70 สถิติพ้ืนฐานเพื่องานวิจัยท้องถิ่น 3 
71 สถิติพ้ืนฐาน พร้อมตัวอย่างการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม 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 APPROACII 1 
83 การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS 1 
84 การพัฒนาทฤษฎีด้วยการวิจัยลิสเรล 1 
85 ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ 1 
86 การวิจัยแบบผสมวิธี : กระบวนการทัศน์การวิจัยในศตวรรษที่ 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 
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ผลการด าเนินงาน 
3 การใช้โปรแกรม Maple 4 

ที ่ ชื่อหนังสือ/ต าราเรียน จ านวน (เล่ม) 
4 GSP โปรแกรมคณิตศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้ 6 
5 การใช้โปรแกรม MATLAB ส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ 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 
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 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 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 
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ผลการด าเนินงาน 
ที ่ ชื่อหนังสือ/ต าราเรียน จ านวน (เล่ม) 
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 เข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ 1 
25 ติวโจทย์แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ 1 
26 รวมเฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 
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 
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ผลการด าเนินงาน 
ที ่ ชื่อหนังสือ/ต าราเรียน จ านวน (เล่ม) 
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 
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 
61 คู่มือครูคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน ม.4-6 เล่ม 2  (สสวท.) 4 
62 คู่มือครูคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน ม.4-6 เล่ม 3  (สสวท.) 2 
63 คู่มือครูคณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 1  (สสวท.) 3 
64 คู่มือครูคณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 2  (สสวท.) 2 
65 คู่มือครูคณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 3  (สสวท.) 3 
66 คู่มือครูคณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 4  (สสวท.) 2 
67 คู่มือครูคณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 5  (สสวท.) 1 
68 คู่มือครูคณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 6  (สสวท.) 1 
69 ชุดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ เซต 2 
70 ชุดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ 2 
71 ชุดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ เราขาคณิตวิเคราะห์ 2 
72 ชุดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ ภาคตัดกรวย 2 
73 ชุดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ เมตริกซ์ 2 
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ผลการด าเนินงาน 
ที ่ ชื่อหนังสือ/ต าราเรียน จ านวน (เล่ม) 
74 ชุดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น 2 
75 ชุดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 2 
76 ชุดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ จ านวนเชิงซ้อน 2 
77 ชุดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ ระบบจ านวนจริง 2 
78 ชุดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ ล าดับและอนุกรม 2 
79 ชุดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ เวกเตอร์ 2 
80 ชุดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ แคลคูลัสเบื้องต้น 2 
81 ชุดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ เลขยกก าลัง เอกซ์โปเนนเชียลและ

ลอการิทึม 
2 

82 ชุดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ ตรีโกณมิติ 2 
83 ชุดเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ สถิติ 2 

 
 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
      หลักสูตรได้ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม ที่ได้จากการประเมินฯ โดยด าเนินการดังนี้ 

(1) ฝ่ายดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ผศ.ดร. อาวีพร ปานทอง และผศ.ดร. อารีรัตน์ อรุณชัย) ได้น า
ประเด็นปัญหาและผลการประเมินหรือข้อมูลในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เข้าปรึกษาหารือ ใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งให้จัดหาโดยแยกเป็น 3 แนวทางคือ (1) หลักสูตรฯตั้ง
งบประมาณในปี 2565 (2) เสนอคณะให้จัดซื้อโดยเสนอขอเงินงบประมาณแผ่นดิน และ (3) แจ้ง
ข้อมูลให้มหาวิทยาลัยและคณะจัดซ่อมบ ารุง หรือจัดหาเพิ่มเติม 

(2) ได้จัดหาสิ่งสนับสนุนเพิ่มเติมส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ ดังนี้ 
สิ่งสนับสนุนส าหรับนักศึกษา เช่น พ้ืนที่เพ่ิมเติมส าหรับนักศึกษาได้นั่งติว หนังสือ/ต าราเรียนบาง
รายวิชาที่ยังไม่เพียงพอ แหล่งสืบค้นข้อมูลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์และสถิติ เป็นต้น 

 

 

 

หมวดที ่6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
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ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร การน าไปด าเนนิการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

ไม่มี   
   
   

 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ ......................  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ………………ไม่มี…………………………… 
 
 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน ใช้วิธีการตอบแบบสอบถาม 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ………………ไม่มี……………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่7 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 

ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 
แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
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แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

ไม่มี - - - 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 

- 
2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
 - 
3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

      - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งงานวิจัยเผยแพร่ในฐานของเกณฑ์ กพอ. เพ่ือน ามาขอต าแหน่ง
ทางวิชาการได้ 
      - อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2564 ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และ
ผู้รับผิดชอบ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ผศ.ดร.อาวีพร ปานทอง 
 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน :  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ผศ. ดร. สมบูรณ์  นิยม 
 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน :  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ผศ. ดร. ศศิโสพิต  บัวดา 
 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน :  
เห็นชอบโดย : ผศ. ดร. ฤทัยรัตน์ โพธิ   (รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฝ่ายวิชาการ) 
 

ลายเซ็น : ______________________________________  
เห็นชอบโดย :  รศ. ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพร    (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)    
 

ลายเซ็น : ______________________________________ 


