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รายงานผลการด าเนินการ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบ์ัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา :   ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

 
หมวดที ่๑ข้อมูลทั่วไป 

 
๑. หลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 Bachelor of Science Program  in Mathematics 
๒.  ระดับคุณวุฒิ :  ปริญญาตรี 
๓.  สถานที่จัดการเรียนการสอน :  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัด
อุบลราชธานี 
๔.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร:  

๔.๑ เป็นหลักสูตรใหม ่ พ.ศ. 2555 
๔.๒ เวลาที่เริ่มรับนักศึกษาในหลักสูตรนี้:  ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 
๔.๓ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาหลักสูตร 

ในการประชุมครั้งที่5/2554 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 
๔.๔ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่13/2554 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 
 ๔.๕ ส านักงานการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ์] 

๔.๖ องค์กรวิชาชีพ ไม่มี 
๕.  อาจารยป์ระจ าหลักสูตร:   วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 ๕.๑อาจารย์ประจ าหลักสูตร ใน มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร 



 
ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ  

ชื่อ –นามสกุล 
หมายเหตุ 

๑ อาจารย์ จิรัชยา  ใจสะอาดซื่อตรง    ประธานหลักสูตร 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศราวุธ แสนการุณ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๓ อาจารย์ กฤษดา  นารอง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๔ อาจารย์ ไพรินทร์ สุวรรณศรี อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕ อาจารย์ รตี โบจรัส อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 ๕.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

  □เหมือนในมคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร 

  □มีการเปลี่ยนแปลง จาก มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร รายช่ือดังนี้ 
 

ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

หมายเหตุ 

๑ อาจารย์ จิรัชยา  ใจสะอาดซื่อตรง    ประธานหลักสูตร 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศราวุธ แสนการุณ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๓ อาจารย์ กฤษดา  นารอง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๔ อาจารย์ ไพรินทร์ สุวรรณศรี อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕ อาจารย์ รตี โบจรัส อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   □สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
- ในการประชุมครั้งที่ ............ เมื่อวันที่ ............................................................ 

□ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ........................................................................................ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒   ข้อมูลเชิงสถติิของนักศึกษาและบัณฑิต 

 
๑.  จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี 
 

ปีการศึกษา 
 

จ านวนตาม
แผนการรับ 

(คน) 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา  
ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ ชั้นปีที่ ๓ ชั้นปีที่ ๔ ชั้นปีที่ ๕ 

๒๕๕๗ 40 41 21    
๒๕๕๖ 40 21     
๒๕๕๕       
๒๕๕๔       
๒๕๕๓       

 
๒. จ านวนนักศึกษาออกจากหลักสูตรในแต่ละชั้นปีในปีการศึกษา ๒๕๕๗ แยกตามสาเหตุการออกจากหลักสูตร 
 

สาเหตุการออกจาก
หลักสูตร 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา (คน) 
ชั้นปีที่ ๑ 

(รหัส ๒๕๕๗) 
ชั้นปีที่ ๒ 

(รหัส ๒๕๕๖) 
ชั้นปีที่ ๓ 

(รหัส ๒๕๕๕) 
ชั้นปีที่ ๔ 

(รหัส ๒๕๕๔) 
ชั้นปีที่ ๕ 

(รหัส ๒๕๕๓) 
๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** 

๑. ลาออก           



    ๑.๑ มีปัญหา
สุขภาพ 

          

    ๑.๒ มีปัญหาเรื่อง
การเงิน 

          

    ๑.๓ ย้ายสาขาวิชา           
    ๑.๔ ย้ายคณะ           
    ๑.๕ ไปเรียนท่ี
สถาบันอื่น 

          

    ๑.๔ อื่นๆ           
๒. ประกาศพ้น
สถานภาพนักศึกษา 

          

    ๒.๑ ผลการเรียนต่ า
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

          

    ๒.๒ ไมต่่อทะเบียน 4 5         
๓. เสยีชีวิต           
๔. ส าเร็จการศึกษา           
๕. อื่นๆ   1        

รวม           

 
หมายเหตุ   ๑. * หมายถึง จ านวนที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  ๒. ** หมายถึง จ านวนรวมสะสมตั้งแต่ปีการศึกษาแรกรับจนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๓. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

อัตราการคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (เริ่มปีการศึกษา) 
ชั้นปีที่ ๑-๒ ชั้นปีที่ ๒-๓ ชั้นปีที่ ๓-๔ ชั้นปีที่ ๔-๕ ชั้นปีที่ ๕-๖ 

๒๕๕๗ 90.24%     

๒๕๕๖ 95.23%     

๒๕๕๕      

๒๕๕๔      

๒๕๕๓      

 
หมายเหตุ  จ านวนนักศึกษาที่ใช้ค านวณอัตราการคงอยู่ คือ จ านวนนักศึกษาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่ 
๑ ของแต่ละปีการศึกษา 



  ตัวอย่างการค านวณ  เช่น 
ร้อยละ  นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่เรียนต่อในชั้นปีที่ ๒   

= ๑๐๐ * ( จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ / จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ )  
 
๔. ร้อยละการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา  - 
 
ปีการศึกษา

แรกรับ  
จ านวนนักศึกษา
แรกเข้า (คน) 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลาหลักสูตรก าหนด 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ทั้งหมด 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

๒๕๕๗      

๒๕๕๖      

๒๕๕๕      

๒๕๕๔      

๒๕๕๓      

 
หมายเหตุ   

๑. ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร TQF 
๒. จ านวนนักศึกษาแรกเข้า คือ จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ในปีการศึกษานั้น 
๓. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรก าหนด หมายถึง 
 ๓.๑ ระดับปริญญาตรี  ๔ หรือ ๖ ปี ตามหลักสูตรก าหนด 
 ๓.๒ ระดับปริญญาโท  ๒ ปี 
 ๓.๓ ระดับปริญญาเอก  ๓ ปี 
 
 
 
 
 

๕. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
  

๑) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖   จ านวน  ........................ คน 
 ๒) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  ........................ คน 
 ๓) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตอบแบบสอบถาม  ร้อยละ ………………………. 
 ๔) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่อุปสมบท   จ านวน  ........................ คน 
 ๕) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร  จ านวน  ........................ คน 



 ๖) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ   จ านวน  ........................ คน 
๗) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท า   จ านวน ........................ คน 
๖) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ  จ านวน  ........................ คน 

 ๗) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  จ านวน  ........................ คน 
 ๙) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานท า   จ านวน  ........................ คน 
 ๑๐) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี จ านวน  ........................ คน 
 ๑๑) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ร้อยละ....................... 
  
๖. คุณภาพบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

๖.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ๑) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน..........-.............. คน 
  ๒) จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จ านวน ......-..............  คน  
                   คิดเป็นร้อยละ ....... ของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
  ๓) ผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน เท่ากับ ........................ คะแนน จากระดับคะแนนเต็ม ๕ 
 

ผลการส ารวจโดยภาพรวมคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
๑.ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
๒. ด้านความรู้   
๓. ด้านทักษะทางปัญญา   
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
๕.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

๖. .............................................   
เฉลี่ยรวม   

 
 
 
 
 

๖.๒ คุณภาพบัณฑิตตามอัตตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   



 “สร้างสรรค์  สามัคคี  ส านึกดีต่อสังคม”  
 

  ๑) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน............-............ คน 
  ๒) จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จ านวน ..........-..........  คน  
                   คิดเป็นร้อยละ ....... ของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
  ๓) ผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน เท่ากับ ........................ คะแนน จากระดับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
๑. สร้างสรรค์   
๒. สามัคคี   
๓. ส านึกดีต่อสังคม   

เฉลี่ยรวม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

หมวดที ่๓ นักศึกษา 
 

๓.๑ การรับนักศึกษา 
 

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี       พ.ศ. 2553  หมวดที่ 2 ข้อ 5.1-5.6 ดังนี้ 
  1)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือผู้ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้สมัครได้ 
  2)  ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามค า 
พิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจ าคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  3)  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  
 
๒. แผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ รับนักศึกษาจ านวน 40 คน 
๓. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินการจากข้อเสนอแนะ การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑                

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และหรือ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗    
การก าหนดแผนการรับนักศึกษา ได้รับอนุมัติแผนการรับจากคณะกรรมประจ าคณะ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ให้มีวิธีการรับที่หลากหลาย ดังนี้ 
1. โควตารับตรงพ้ืนที่บริการในเขต 10 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด 
มุกดาหาร นครพนม สกลนคร สุรินทร์ และบุรีรัมย์ 
2. โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ ได้แก่ โควตานักเรียนดีชนบท โควตาโอลิมปิกวิชาการ โควตาส่งเสริม
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โควตาโครงการ วมว โควตาส่งเสริมจริยธรรม 
3. โควตารับตรงทั่วไป เป็นการรับนักศึกษาโดยใช้ผลสอบ GAT PAT1 PAT2 
4. โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา 
5. การรับผ่านระบบกลาง Admissions  

๔. รายงานผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
หรือ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก 
เกณฑ์การับนักศึกษาสอดคล้องคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร โดยมีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และได้รับอนุมัติแผนการรับจากคณะกรรมประจ าคณะ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย ให้มีวิธีการรับมีความโปร่งใส ชัดเจน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกให้
ด าเนินการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

  



๕. ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในการด าเนินงาน 
- 

๖. ข้อเสนอแนะหรือแผนการด าเนินการปรับปรุงการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙  
- 

๓.๒ การเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 

๑. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 
สรุปได้ดังนี้ 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของ
นักศึกษา 

ปัญหาการปรับตัว   1. ส ารวจตรวจสอบพื้นฐานของนักศึกษาแต่ละคน เพ่ือ
หาทางช่วยเหลือ 

2. จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษา
แนะน า 

3. จัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือเสริมความพร้อม โดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ เข้าช่วยในการจัดการ 

วิธีการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย   1. จัดกิจกรรมรุ่นพี่แนะน ารุ่นน้องเรื่องวิธีการเรียนรู้ใน
มหาวิทยาลัย   

2. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาแนะน า 
ทักษะภาษาอังกฤษ 1. จัดกิจกรรมเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ โดยให้ค้นคว้า

ความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือภาษาอังกฤษและน าเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรืออภิปรายในชั้นเรียน 

2. ส่งเสริมให้เขียนรายงาน เป็นภาษาอังกฤษ หรือน าเสนอ
รายงานเป็นภาษาอังกฤษ 

3. สอนเนื้อหาโดยใช้ภาษาอังกฤษ (แต่อธิบายด้วย
ภาษาไทย) 

 

๒. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
-  ขาดพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ 
๓. รายงานผลการด าเนินการแกไ้ขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- จัดกลุ่มติว 
๔. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

-  
๕. แผน/กลยุทธ์ที่จะด าเนินการปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปี



การศึกษา ๒๕๕๘ 
- 

 
๓.๓ การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
 

๑. ระบบและกลไก แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาที่หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยด าเนินการ 
 เพ่ือเป็นการควบคุมควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา หลักสูตรและคณะจึงแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเพ่ือแนะแนวแก่นักศึกษา โดยนักศึกษาจะพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อเทอม
การศึกษา และมีคู่มือประกอบการให้ค าปรึกษา 
 
๒. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา                     
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
นักศึกษาที่มาพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการส่วนใหญ่จะมาพบเพื่อขอค าปรึกษาในการลงทะเบียน และเลือกกลุ่มวิชา
เลือก ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการทุกท่านได้ด าเนินการให้ค าปรึกษาอย่างเต็มที่ 

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
- 
 

๔. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- 
 

๓.๔ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
 

๑. แผนด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ของหลักสูตรและคณะ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

โครงการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศหรือต่างประเทศเพ่ือบรรยายพิเศษส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 
๒. รายงานผลการด าเนินงานกจิกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ ๒๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ด ำเนินโครงกำรในวันที่ 5 กันยำยน 2557 ณ ภำควิชำคณิตศำสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ โดยกำรด ำเนินงำนเป็นกำรบรรยำยพิเศษและ



พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรท ำวิจัย โดยวิทยำกรคือ อ.ดร.  สมพร  ช่วยอำรีย์ จำก มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขต 
ปัตตำน ีโดยมีอำจำรย์ นักศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำคณิตศำสตร์ และนักศึกษำระดบัปรญิญำโทคณิตศำสตร์ศึกษำเข้ำร่วมฟังกำร
บรรยำยครั้งนี ้

 
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

-การคาดการณ์จ านวนผู้เข้าร่วมน้อยกว่าที่เข้าร่วมจริง จึงท าให้ต้องขออนุมัติงบเพ่ิมเติม จึงขอเสนอให้ในการด าเนิน
โครงการอื่นๆ ให้ประมาณการณ์เผื่อไว้กรณีท่ีมีผู้สนใจเข้าร่วมมาก 
-เครื่องฉาย(visualizer)ในห้อง sc138ไม่มีความชัดเจน ท าให้การถ่ายทอดจากคอมพิวเตอร์พกพาของวิทยากรไม่
ชัดเท่าท่ีควร จึงจัดหาอุปกรณ์เครื่องฉาย(visualizer)มาจากชั้นสองของภาควิชาคณิตศาสตร์มาแทน จึงขอเสนอว่า
ควรเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องฉาย(visualizer) เพราะเก่าและประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร 
 

๔. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
-ประมาณจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการให้เหมาะสมกับงบประมาณ 
-เตรียมอุปกรณ์การด าเนินโครงการให้พร้อม 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
จัดท าโครงการ 
1. โครงการพี่ติวน้อง  
2. โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญสาขาคณิตศาสตร์  
 

๓.๕ การคงอยู่ของนักศึกษา 
 

๑. เปรียบเทียบอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

อัตราการคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (เริ่มปีการศึกษา) 
ชั้นปีที่ ๑-
๒ 

ชั้นปีที่ ๒-
๓ 

ชั้นปีที่ ๓-
๔ 

ชั้นปีที่ ๔-
๕ 

ชั้นปีที่ ๕-
๖ 

๒๕๕๗ 90.24%     

๒๕๕๖ 76% 100% 

 

   

๒๕๕๕      

๒๕๕๔      

๒๕๕๓      

  
     เขียนบรรยายให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา : ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖) เทียบกับปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 



๒. ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา 
(น าข้อมูล หมวดที่ ๒ ข้อมูลสถิติของนักศึกษาและบัณฑิต  ๒. จ านวนนักศึกษาออกจากหลักสูตรในแต่ละชั้นปี แยก
ตามสาเหตุการออกจากหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มาวิเคราะห์ 
-นักศึกษาออกจากหลักสูตรเนื่องจากมีที่เรียนใหม่  
๓. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา ในปี

การศึกษา ๒๕๕๗ 
- 
 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๖ การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา---มีนักศึกษาแค่สองช้ันปี 
 

๑. เปรียบเทียบอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ปีการศึกษา
แรกรับ  

จ านวนนักศึกษา 

แรกเข้า (คน) 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลาหลักสูตรก าหนด 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ทั้งหมด 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

๒๕๕๗      

๒๕๕๖      

๒๕๕๕      

๒๕๕๔      

๒๕๕๓      

 
เขียนบรรยายให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา : ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖) เทียบกับปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
๒. ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 
๓. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีผลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา   



ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

๓.๗ การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
    หากนักศึกษามีข้อร้องเรียน สามารถแจ้งประธานหลักสูตรได้โดยตรง หรืออาจแจ้งผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
๒. สรุปข้อร้องเรียนของนักศึกษาต่อหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ไม่มี 
 
๓. รายงานการแก้ไขข้อร้องเรียนของนักศึกษาของหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
ไม่มี 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
จัดท าแบบฟอร์มเพ่ือให้นักศึกษายื่นข้อร้องเรียนได้อย่างเป็นทางการยิ่งขึ้น 
 
 

๓.๘ การจดัการความเสีย่งด้านนักศึกษา  
 

๑. ระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (เขียนอธิบาย) 
    -ด้านการรับนักศึกษาได้ไม่ตรงเป้า 
         ทางคณะจัดให้มีการรับนักศึกษาหลายครั้งต่อปีการศึกษาเพ่ีอให้ได้จ านวนนักศึกษาตรงตามเป้าที่วางไว้ 
    -ด้านการคงอยู่ของนักศึกษา 
         หลักสูตรจัดโครงการช่วยปรับพ้ืนฐานการศึกษาแก่นักศึกษาแรกเข้าให้สามารถมีพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการเรียน 
และจัดโครงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายทุกปี 
๒. แผนการจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
-จัดติว 
-มีโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญบรรยายพิเศษ 
 
๓. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
-นักศึกษาท่ีได้รับการติวจะมีคะแนนที่ดีขึ้นในรายวิชาที่ได้รับการติว 



-นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมและมีแรงบันดาลใจในการเรียนคณิตศาสตร์ จากโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญสาขา
คณิตศาสตร์ 
 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
จัดติวและมีโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญบรรยายพิเศษต่อไปในปีการศึกษา 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่๔ อาจารย ์
 

๑. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด    เท่ากับ .......๕........  คน 
 ๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   เท่ากับ .......๔.........  คน 
 ๑.๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  เท่ากับ  .....๘๐....... 
 ๑.๔ ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ .....๕...... จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
หมายเหตุ  

๑. หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษานั้น 
- ให้ค านวณจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดล่าสุด 

๒. ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
๒.๑ หลกัสูตรระดับปริญญาตรี  

   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  ๕ = ร้อยละ ๒๐              
ขึ้นไป 
 
๒. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด     เท่ากับ ......๕.........  คน 
 ๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   เท่ากับ ......๑...........  คน 
 ๑.๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ  .....๒๐....... 



 ๑.๔ ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ...๑.๖๗..จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
หมายเหตุ  

๑. หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษานั้น 
- ให้ค านวณจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดล่าสุด 

๒. ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
๒.๑ หลกัสูตรระดับปริญญาตรี  

   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ =              
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
 
๓. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑ สิงหาคม 
๒๕๕๗ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)  จ านวน ......๐.......  เรื่อง  

 
รายละเอียด ค่าถ่วง

น้ าหนัก 
จ านวน 
(เรื่อง) 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ๐.๒  

งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

๐.๒  

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๐.๔  

วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ 

๐.๔  

ผลงานที่ไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร ๐.๔  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ๐.๔  

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ ๐.๖  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ๐.๖  

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 

๐.๘  

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ ๐.๘  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ๐.๘  

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๐  

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ๑.๐  



งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ ๑.๐  
 
๕. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้ร่วมสอน/อาจารย์พิเศษ 
  ๕.๑ อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดคณะเดียวกับหลักสูตร 

 
ล าดับ

ที ่
ต าแหน่งทางวิชาการ  

ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑ ดร.จิรัชยา  ใจสะอาดซื่อตรง  1109 263 
 

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1 
 

๒ ผศ.ดร.ศราวุธ แสนการุณ 1109 211 พีชคณิตเชิงเส้น 1 

๓ ดร.กฤษดา  นารอง 1109 262 สมการเชิงอนุพันธ์ 
๔ นางรตี โบจรัส 1109 161 โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์

ขั้นแนะน า 

๕ รศ.ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ 1109 201 ทฤษฎีเซต 

๖ ผศ.ดร.มนกรณ์ วัฒนทวีกุล 1109 201 ทฤษฎีเซต 

๗ ดร.กนกพร ช่างทอง 1109 101 

1104 223 

หลักคณิตศาสตร์ 
แคลคูลัส 3 

๘ ดร.นงคราญ สระโสม 1109 212 พีชคณิตนามธรรม 1 

๙ ดร.ศักดิ์ดา น้อยนาง 1109 161 โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์
ขั้นแนะน า 

๑๐ ดร.ฐิตารีย์ วุฒิจิรัฐิติกาล 1109 221 คณิตศาสตร์เชิงวิเคราะห์ 
๑๑ ดร.บรรทม สุระพร 1109 241 หลักสถิติ 
๑๒ นางสาวคณิศา โชติจันทึก 1109 241 หลักสถิติ 
๑๓ นางสาววาสนา เหง้าเกษ 1104 153 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

๑๔ ดร.วีรยุทธ นิลสระคู 1104 126 

1104 127 

แคลคูลัส 1 

แคลคูลัส 2 

 
๕.๒ อาจารย์ร่วมสอน หมายถึง อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดต่างคณะกับหลักสูตร 

 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

สังกัดคณะ 
รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑     
๒     

๓     



 
๕.๓ อาจารย์พิเศษ  หมายถึง อาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานหรือสถาบันอื่น             

หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ภาคเอกชน ที่มหาวิทยาลัยฯแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์พิเศษ และท าหน้าที่สอนในหลักสูตร/
สาขาวิชา  
 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

สังกัด 
รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑     
๒     

๓     

 
๖. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 

๑. การรับอาจารย์ใหม่ 
    เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสาขาที่เก่ียวข้อง ควรจะเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้เป็นไปตามคณะหรือมหาวิทยาลัยก าหนด 
๒. แผนการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
        ๒.๑ อาจารย์ใหม่ได้รับค าชี้แจง ค าแนะน า หรือการ การอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหลัก อันได้แก่ งานการ
เรียนการสอน  งานวิจัย งานบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 
  ๒.๒  อาจารย์ใหม่ได้รับค าชี้แจงเรื่องปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เช่น รายละเอียดของหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ 
  ๒.๓  ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าและค าปรึกษา โดยช่วงแรกให้ท าการสอนร่วมกับอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
 
๓. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    ๑) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่หรือไม่ 

      ไม่มี               มี  จ านวน    คน  
     ๒) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

      ไม่มี               มี  จ านวน    คน 
  ๓) สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ  :   
 
  ๔) สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม  :   

 
๔. รายงานการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



   ไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีรายงานการทบทวนเพ่ือปรับปรุงการด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการ
ส าหรับอาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
เป็นแนวทางเดียวกันกับแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
๗. การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

๑. ระบุประกาศ/แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
๒. ระบุแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินการของคณะ/หลักสูตรที่ก าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     
 
๓. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการประจ าหลักสูตร 
 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๘. ระบบการบริหารอาจารย์ 
 ๘.๑ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 
๑. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะมีการประชุมอย่างน้อยปีการศึกษาละ 5 ครั้ง เพ่ือ
หารือและวางแผนการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลรายวิชา ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและหา



แนวทางท่ีจะท าให้หลักสูตรบรรลุเป้าหมาย 
 

๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะมีการประชุมมาแล้ว 5 ครั้ง เพื่อหารือและวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลรายวิชา ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและหาแนวทางที่จะท าให้
หลักสูตรบรรลุเป้าหมาย 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน 
ไม่มี 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ไม่มี 

 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
มีการประชุมไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น ครั้งที่ 2 กลางภาคการศึกษาต้น  ครั้งที่ 3 
สิ้นสุดภาคการศึกษาต้น ครั้งที่ 4 กลางภาคการศึกษาปลาย ครั้งที่ 5 สิ้นสุดภาคการศึกษาปลาย 
 
 
 
 
 
 ๘.๒ แผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 
๑. แผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

๑.๑  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล    
 ๑.๑.๑ สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้
สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการ
สอน การวัดและประเมินผลซึ่งจัดเป็นประจ าทั้งระดับมหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์    
  ๑.๑.๒ ประชุมแลกเปลี่ยนวิธกีารสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและสรุปปัญหาที่ 
ประสบรวมทั้งอภิปรายเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน 
 ๑.๒  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ   
   ๑.๒.๑ สนับสนุนการศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่วม
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ โดยคณะมีงบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาทต่อปีงบประมาณ   
    ๑.๒.๒ การสนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้
เพ่ือให้เกิดหัวข้อวิจัยที่สามารถสนองตอบความต้องการมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 



    ๑.๒.๓ สนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การท าผลงานทางวิชาการ การน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ และการท าวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
    ๑.๒.๔ สนับสนุนการท าวิจัยร่วมกับนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นการสร้างและขยาย
เครือข่ายงานวิจัยให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
 
  
๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
มีแผนตามข้อ ๑ 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน 
ไม่มี 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ไม่มี 

 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
แนวทางเดียวกับการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
๙. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 ๙.๑ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย ์
๑. แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ (อย่างน้อยด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และด้านการวิจัย)  
    ๑.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ :  

  ๑.๑ อาจารย์ใหม่ได้รับค าชี้แจง ค าแนะน า หรือการ การอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหลัก อันได้แก่ งานการ
เรียนการสอน  งานวิจัย งานบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 
  ๑.๒  อาจารย์ใหม่ได้รับค าชี้แจงเรื่องปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เช่น รายละเอียดของหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ 
  ๑.๓  ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าและค าปรึกษา โดยช่วงแรกให้ท าการสอนร่วมกับอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
  
   ๒.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ :  

๒.๑  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล    
 ๒.๑.๑ สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้
สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการ
สอน การวัดและประเมินผลซึ่งจัดเป็นประจ าทั้งระดับมหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์    
  ๒.๑.๒ ประชุมแลกเปลี่ยนวิธกีารสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและสรุปปัญหาที่ 



ประสบรวมทั้งอภิปรายเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน 
 ๒.๒  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ   
   ๒.๒.๑ สนับสนุนการศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่วม
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ โดยคณะมีงบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาทต่อปีงบประมาณ   
    ๒.๒.๒ การสนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้
เพ่ือให้เกิดหัวข้อวิจัยที่สามารถสนองตอบความต้องการมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    ๒.๒.๓ สนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การท าผลงานทางวิชาการ การน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ และการท าวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
    ๒.๒.๔ สนับสนุนการท าวิจัยร่วมกับนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นการสร้างและขยาย
เครือข่ายงานวิจัยให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
 

๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    ๑) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพฒันาวิชาการโดยการเข้าร่วมการประชุมคณิตศาสตร์ประจ าปี ๒๕๕๘ ระหว่าง
วันที่ ๒๗-๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘ เป็นอย่างน้อยหนึ่งรายการ 
 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ไม่มี 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ไม่มี 

 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
แนวทางเดียวกับการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  

 
 
 
 
๙.๒ ระบบการติดตามให้อาจารย์น าความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 

๑. แนวปฏิบัติหรือขั้นตอนการที่เกี่ยวข้องกับการติดตามใหอ้าจารย์น าความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
     
 



๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
๑๐. การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
 

๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
  หลักสูตรมีนโยบายเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะและมีประสบการณ์จริงมาสอนในบางหัวข้อ 
ซึ่งจะมอบหมายให้อาจารย์ประจ าวิชาเป็นคนเลือกสรร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
สัดส่วนการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรมาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชั่วโมง ขั้นตอนการแต่งตั้งเริ่มจากส่งหนังสือ
เชิญจากคณะวิทยาศาสตร์ และหลังจากท่ีได้รับจดหมายตอบรับจะท าการแต่งตั้งเป็นคณาจารย์พิเศษ 
 

๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    (สรุปผลการด าเนินงาน หมวดที่ ๔ อาจารย์ ข้อ ๕. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้ร่วมสอน/อาจารย์พิเศษ) 
 
ไม่มีอาจารย์พิเศษ 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ไม่มี 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ไม่มี 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
แนวทางเดียวกับการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
๑๑. การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 
๑. รายงานการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสตูร ตั้งแต่เริ่มใช้หลักสูตร จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



      มีการเปลี่ยนแปลงทัง้สิ้น .......๑........ คร้ัง ดังนี้ 
       
คร้ังที่ อาจารย์ประจ าหลักสตูรที่เปลีย่นแปลง สาเหตุหรือเหตุทีต่้อง

เปลี่ยนแปลง 
เอกสารอ้างอิง 

๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้แต่งตัง้ ดร.จิรัชยา ใจ
สะอาดซื่อตรง เป็นประธานหลกัสูตร แทน ผศ.
ดร.ศราวุธ แสนการุณ และ ผศ.ดร.ศราวุธ แสน
การุณ เป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

เนื่องจาก ผศ.ดร.ศราวุธ แสนกา
รุณ ด ารงต าแหน่งหัวหนา้
ภาควิชาฯ 

 

 
 
๒. แนวทางหรือกลยุทธ์เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

๓. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๔. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่๕   ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
 

๑. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา   
 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

รหัสวิชาและชื่อวชิา 
จ านวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบยีน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 

1103128 กำรจดักำรเครื่องใช้ไฟฟ้ำใน
ชีวิตประจ ำวัน 

0 0              

1104127 แคลคูลัส 2 0 0              

1411101 ภำษำไทยกบักำรส่ือสำร 0 0              

1421103 ภำษำอังกฤษพืน้ฐำน 2 0 0              

 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

 

รหัสวิชาและชื่อวชิา 
จ านวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบยีน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 

1101111 ชีววิทยำ 1 43  43 - 3 3 10 12 12 3 - - - - - - 
1101112 ปฏบิัติกำรชีววิทยำ 1 45 42 36 5 - 1 - - - 3 - - - - - 
1101146 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
กับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

1 1 - - - - 1 - - - - - - - - 

1103113 ปฏบิัติกำรฟิสิกส์ทั่วไป 1 41 41 3 16 16 5 1 - - - - - - - - 
1103123 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 43 41 3 - 4 7 18 7 2 2 - - - - - 
1104126 แคลคูลัส 1 43 40 9 3 1 14 9 2 2 3 - - - - - 
1104153 วิทยำกำรคอมพิวเตอร์
เบื้องตน้ 

44 42 3 3 6 6 14 10 - 2 - - - - - 

1104223 แคลคูลัส 3 21 17 3 1 2 - 4 5 2 4 - - - - - 
1109201 ทฤษฎเีซต 20 18 1 1 2 2 5 7 - - - - - - 2 
1109211 พีชคณิตเชิงเส้น 1 21 21 4 1 2 6 4 2 2 - - - - - - 



รหัสวิชาและชื่อวชิา 
จ านวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบยีน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 

1109241 หลักสถิต ิ 21 21 5 2 1 6 6 1 - - - - - - - 
1109262 สมกำรเชิงอนุพันธ์ 21 18 4 - 2 - - 4 8 3 - - - - - 
1411104 ศิลปะกำรใช้ภำษำไทย 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 
1421102 ภำษำอังกฤษพืน้ฐำน 1 46 36 7 6 2 6 4 9 2 9 - - - - 1 
1421208 ภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำร 19 19 5 - - 6 4 3 1 - - - - - - 
1439100 กำรออกก ำลังกำยเพื่อ
สุขภำพ 

20 19 8 7 4 - - - - 1 - - - - - 

1439101 กีฬำเพื่อสุขภำพ 9 8 8 - - - - - - 1 - - - - - 
1447200 มนษุย์กับกำรส่ือสำร 4 4 4 - - - - - - - - - - - - 

 
 ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
 

รหัสวิชาและชื่อวชิา 
จ านวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบยีน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 

1104126 แคลคูลัส 1 1 0 - - - - - - - - - - - - 1 
1421103 ภำษำอังกฤษพืน้ฐำน 2 1 0 - - - - - - - - - - - - 1 

 
 
๒. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ   
ไม่มี 
 
๓. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
 ๓.๑ รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลท่ีไม่ได้เปิดสอน 

 

ไม่มี 
 ๓.๒ วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหารายวิชาไม่ครบถ้วน   
ไม่มี 
 

๔. การปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความกา้วหน้าทางวิชาการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ และนักศึกษายังอยู่ปี ๒ ซึ่งรายวิชาที่จะต้องถูกปรับปรุงให้ทันสมัยจะอยู่ในปี ๔ ซ่ึง
วางแผนจะปรับปรุงในปีต่อไป 

 
๕. การปรับปรุงแผนการศึกษาหรือเงื่อนไขรายวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ไม่มี 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่๖ การบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
    รายละเอียดท่ีระบุไว้ ใน มคอ. ๒ หมวดที่ ๘ ๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 ๑) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  
 
๑. ระบบและกลไกที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
   
 
๒. สรุปผลการประเมินรายวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    - ผลการประเมิน แยกภาคการศึกษา  

 
 

ที่ รายวิชา ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับ ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

๑ ๑๔๑๑ ๑๐๑ ภาษาไทยกบัการ
สื่อสาร 

๔.๔๓ ระดับมาก  

๒ ๑๔๑๑ ๑๐๔ ศิลปะการใช้ภาษาไทย ๔.๔๗ ระดับมาก  

๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีส าคัญจากผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 



 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 ๒) การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 
๑. ระบบและกลไกที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   
 
๒. สรุปผลการประเมินการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    - ผลการประเมิน 
     
 
๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีส าคัญจากผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน                  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 



 
๒. การด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา (ถ้ามี) 
 
๑. ระบบและกลไกที่ด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา 
     - ระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน 
     - ระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
และสถานประกอบการหรือแหล่งฝึก 
 
๒. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 
    - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม  
    - จ านวนแหล่งฝึกหรือสถานประกอบการที่เข้าร่วม     
 
๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีส าคัญจากผลการผลการด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๓.  
 
 
๒. การก าหนดหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน (Senior project) 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์



ที่ปรึกษาโครงงาน 
   
 
๒. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
     
     
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการก าหนดหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน  ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๔. การก ากับติดตามความกา้วหน้าในการท าโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

  

๑. ประกาศ/แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนที่หลักสูตรใช้เกี่ยวกับการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior 
project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 

๒. รายงานผลการด าเนินงานเกีย่วกับการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior project) ของ
อาจารยท์ี่ปรึกษา 

 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบจากการด าเนินการในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
  
๕. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 



 
 

๕. การให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา (ถ้ามี) 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา รวมทั้งแหล่งทุน 
   
 
๒. รายงานการให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๖. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
   
 
๒. รายงานการการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๗. การก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียด
รายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) 
   
 
๒. รายงานการก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗)  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 



 
 
 
 
 
 
๘. กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 
 
๑. แผนด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 เช่น  

- การให้ความรู้และระดับชั้นความส าคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ 
สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

- การให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ 
- การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท าข้อเสนอโครงการที่มีโอกาสได้รับ

ทุนสนับสนุน 
- การเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรม 

ภาษาอังกฤษ 
 
๒. รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

 
๔. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
๙. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร 
    รายละเอียด ใน มคอ. ๒ หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ข้อ ๒ กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับรายวิชาและ



ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับ
รายวิชาและระดับหลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

 
๑๐. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียน
ของนักศึกษา     
 
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา              
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

 
๑๑. การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ  
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    จ านวนนักศึกษาท่ีสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
    จ านวนวิทยานิพนธ์ที่มีผลประเมินระดับต่างๆ  
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ              
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

 
๑๒. การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 
๑. แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 
 



๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับต่อ
สัมฤทธิผลของการสอนและผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน 

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

๑.   คุณธรรม จริยธรรม 
-  

 

๒.  ความรู้ 
-  

 

๓. ทักษะทางปัญญา 
-  

 

๔. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
-  

 

๕. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  

 

๖. ทักษะพิสัยหรือทักษะอ่ืน ๆ 
- 

 

 

๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๑๓. การจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 
๑. แนวปฏิบัติและข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
หลักสูตรที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วม 
 
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 



๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๑๔. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 
๑. แนวปฏิบัติและข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ของหลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่ ๗  สรุปการประเมินหลักสูตร 
 

๑. ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  

       ยังไม่มีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  



    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 
    - การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตร   ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

๒. ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 

     ยังไม่มีบัณฑิตของหลักสูตร 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 
    - การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของบัณฑิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานในปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 



๓. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม  
    - การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตร   ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

๔. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหาร
จัดการหลักสตูร  
    - ผู้รับผิดชอบ อ.รตี โบจรสั 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม online (google form) 
https://docs.google.com/a/ubu.ac.th/forms/d/1KxxP6cUur6hmi_5GBm5LKMevINyjicTd5_LDd5_ROfM/
viewform 
    - การด าเนินงาน : จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 8 ท่าน      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลกัสูตร  
- ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีระดับความพึงพอใจในระดับ 4.41 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 88.21 
- ด้านการก าหนดรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร มีระดับความพึงพอใจในระดับ 4.34 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 
86.85 
- ด้านการบริหารหลักสูตรมีระดับความพึงพอใจในระดับ 4.625 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 92.50 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  



รายวิชา Set Theory ไม่ควรเป็นวิชาบังคับและไม่ควรเรียนในชั้นปีที่ 2 
ควรก าหนดรายวิชาที่มีความทันสมัยต่อโลกเช่น Coding Theory วิชาประกันภัย วิชาการเงิน 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
๕. ผลการด าเนินการของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

บรรลุตามเป้าหมาย 
โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรทั้งหมด  

13 ครั้ง ดังนี้ 
การประชุมครั้งท่ี 3/2557 ในวันอังคารที่ 10 มิ.ย. 2557   

มีกรรมการประจ าหลักสตูร ประชุมจ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

การประชุมครั้งท่ี 4/2557 ในวันพุธที่ 30 ก.ค. 2557   
มีกรรมการประจ าหลักสตูร ประชุมจ านวน 4 คน 

คิดเป็นร้อยละ 80 
 การประชุมครั้งท่ี 5/2557 ในวันพฤหัสบดทีี่ 21 ส.ค. 2557   

มีกรรมการประจ าหลักสตูร ประชุมจ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

การประชุมครั้งท่ี 6/2557 ในวันอังคารที่ 2 ก.ย. 2557   
มีกรรมการประจ าหลักสตูร ประชุมจ านวน 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100 
การประชุมครั้งท่ี 7/2557 ในวันพุธที่ 17 ก.ย. 2557   

มกีรรมการประจ าหลักสตูร ประชุมจ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

การประชุมครั้งท่ี 8/2557 ในวันพุธที่ 8 ต.ค.  2557 
มกีรรมการประจ าหลักสตูร ประชุมจ านวน 4 คน 

คิดเป็นร้อยละ 80 
การประชุมครั้งท่ี 9/2557 ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 ธ.ค. 2557 

มกีรรมการประจ าหลักสตูร ประชุมจ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80 

การประชุมครั้งท่ี 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 5 ม.ค. 2558  
มีกรรมการประจ าหลักสตูร ประชุมจ านวน 5 คน 



ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ 100 
การประชุมครั้งท่ี 2/2558 ในวันจันทร์ที่ 19 ม.ค. 2558   

มีกรรมการประจ าหลักสตูร ประชุมจ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

การประชุมครั้งท่ี 3/2558 ในวันศุกร์ที่ 23 ม.ค. 2558   
มีกรรมการประจ าหลักสตูร ประชุมจ านวน 4 คน 

คิดเป็นร้อยละ 80 
การประชุมครั้งท่ี 4/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มี.ค. 2558 มี

กรรมการประจ าหลักสูตร ประชุมจ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

การประชุมครั้งท่ี 5/2558 ในวันพุธท่ี 11 ม.ีค.  2558   
มีกรรมการประจ าหลักสตูร ประชุมจ านวน 4 คน  

คิดเป็นร้อยละ 80 
การประชุมครั้งท่ี 6/2558 ในวันพุธท่ี 29 เม.ย.  2558  

 มีกรรมการประจ าหลักสตูร ประชุมจ านวน 5 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. ๒ ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา  
(ถ้ามี) 

บรรลุตามเป้าหมาย 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มี
รายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ โดย
ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใน
การประชุมครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2554 และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ เมื่อวันที่ 30 
พฤษภาคม 2555 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม  (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. ๓ และมคอ. ๔  อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

บรรลุตามเป้าหมาย 

ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร มีรายละเอียดของ
รายวิชา ซึ่งตรวจสอบได้จากระบบ TQF Mapper 
ของมหาวิทยาลัย 

๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ  
มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

บรรลุตามเป้าหมาย 

ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร มีรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา ซึ่งตรวจสอบได้จากระบบ 
TQF Mapper ของมหาวิทยาลัย 

๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 
๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

บรรลุตามเป้าหมาย 

หลักสูตรท ารายงานผลการด าเนินการของรของ



ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรตามแบบ มคอ. ๗  ซึ่งตรวจสอบได้จากระบบ 
TQF Mapper ของมหาวิทยาลัย 

๖.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

บรรลุตามเป้าหมาย  

ภาคการศึกษาที่ 2/56 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร 
(รายละเอียดในสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 
2/2557) 
ภาคการศึกษาที่ 1/57 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร 
(รายละเอียดในสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 
4/2558) 
 

๗.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

- 
ตัวบ่งชี้ทีไม่มีการวัดในปีนี้ตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 
เนื่องจากปีแรกท่ีเปิดการเรียนการสอน 
 

๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

บรรลุตามเป้าหมาย  

อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย
และภาควิชาฯ 

๙. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

บรรลุตามเป้าหมาย  

 

๑๐. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้าม)ี ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

บรรลุตามเป้าหมาย  
 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก คะแนนเต็ม 
๕.๐๐ 

- 

ตัวบ่งชี้ทีไม่มีการวัดในปีนี้ตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 
เนื่องจากปีแรกท่ีเปิดการเรียนการสอน 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑  จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

- 

ตัวบ่งชี้ทีไม่มีการวัดในปีนี้ตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 
เนื่องจากปีแรกท่ีเปิดการเรียนการสอน 

๑๓.   

 
 



 
 
 
 

หมวดที ่ ๘  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร  
 
๑.  การเปลี่ยนแปลงภายในมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา 

ไม่มี 
๒.  การเปลี่ยนแปลงภายนอกมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา 

ไม่มี 
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการหลักสูตร 
ปัญหาอุปสรรคในการบริหาร

จัดการหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน

อนาคต 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่ ๙  แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
๑.  ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา  
 

แผนการด าเนินการ ก าหนดเวลา 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ  
ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ

ตามแผน 

เหตุผลที่ไม่
สามารถ

ด าเนินการได้ 



โครงการสร้างเสรมิพื้น
ฐานความรู้ดา้นคณติศาสตร์
และภาษาอังกฤษ 

กันยายน 
2557 

ดร.กฤษดา นารอง ส าเรจ็ [คลิกพิมพ์] 

โครงการเชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศ
หรือต่างประเทศเพื่อบรรยาย
พิเศษส าหรบัหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์

กันยายน 
2557 

ดร. จิรัชยา  ใจ
สะอาดซื่อตรง 

ส าเรจ็ [คลิกพิมพ์] 

โครงการสานสายใยน้องพี่
ท าบุญและบ าเพ็ญประโยชน์ 

กันยายน 
2557 

อ.อนุพงษ์ รัฐิรมย์ ส าเรจ็  

 

๒.  ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 ๒.๑ ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร  :  [คลิกพิมพ์]( จ านวนหน่วยกิต  รายวิชาแกน  รายวิชาเลือก ฯ ) 
 ๒.๒ ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา  :  [คลิกพิมพ์](การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา   การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา  ฯ) 
 ๒.๓ กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  :  การจัดสัมนาทางวิชาการร่วมกับภาควิชาฯ และ
หลักสูตร ป.ตรี อ่ืนที่อยู่ในภาควิชาฯ 

 
๓.  แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 

แผนการด าเนินการ ก าหนดเวลาที่คาดว่าจะ 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ]์ 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ]์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี ที่รายงาน 
 

ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร....................................ถูกต้อง     เป็นความ
จริงทุกประการ 

 
1. .................................................................... ประธานหลักสูตร วันที่......................... 

(..................................................................) 

2. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่.........................

(................................................................. .) 

3. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่.........................

(..................................................................) 

4. ............................................................... ..... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่.........................

(..................................................................) 

5. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่.........................

(..................................................................) 

 
 



 
.................................................. 

      (....................................................................) 
                           ต าแหน่ง  หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

     วันที่ รายงานภายใน 30 วันหลังสิ้นภาค/และ หลัง 60 วัน หลังส้ินปีการศึกษา 
 
              .................................................. 

      (....................................................................) 
              ต าแหน่ง  คณบดีคณะ........................  

     วันที่ รายงานภายใน 30 วันหลังสิ้นภาค/และ หลัง 60 วัน หลังส้ินปีการศึกษา 
 
         ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 

              .................................................. 
      (....................................................................) 

            ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
     วันที่ รายงานภายใน 30 วันหลังสิ้นภาค/และ หลัง 60 วัน หลังส้ินปีการศึกษา 

 
 


