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บทสรุปผูบริหาร 

 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (5 ป) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2557 ไดมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีระดับคุณภาพอยูในระดับปานกลาง (2.81 คะแนน) ตามเกณฑการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ (14 ตัวบงชี้) โดยมีจํานวน 1 องคประกอบ อยู

ในระดับดีมาก (องคประกอบท่ี 2) มีจํานวน 3 องคประกอบ อยูในระดับปานกลาง  (องคประกอบท่ี 4, 5 

และ 6) และมีจํานวน 1 องคประกอบ อยูในระดับนอย (องคประกอบท่ี 3) 
 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

องคประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 นอย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 1 ผาน   

องคประกอบท่ี 2 4.63 ดีมาก  

องคประกอบท่ี 3 2 นอย  

องคประกอบท่ี 4 2.78 ปานกลาง  

องคประกอบท่ี 5 2.50 ปานกลาง  

องคประกอบท่ี 6 3 ปานกลาง  

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 

ของทุกองคประกอบ 
2.81 ปานกลาง 

 

 

ขอเสนอแนะเรงดวน 

การเพ่ิมพูนตําแหนงวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
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คํานํา 

 

วิชาชีพครูเปนวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒมุงผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูใหเปนผูมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ เพ่ือไปทําหนาท่ีใหความรู สามารถจัดการเรียนรูและเสริมสรางประสบการณตลอดจน 

ใหการอบรมบมนิสัย ใหแกเยาวชนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียนท่ัวประเทศรวมท้ัง 

มีจุดมุงหมายใหบัณฑิตครูเปนผูมีความรูความสามารถในการรวมคิด รวมทํากับคนในชุมชนเพ่ือสราง

สภาพแวดลอมในการหลอหลอมเยาวชนใหเกิดการเรียนรูท่ีเทาเทียมกัน อยางเต็มตามศักยภาพของผูเรียน

แตละคน ท้ังนี้เพ่ือใหผูเรียนเติบโตเปนผูใหญท่ีสามารถดํารงตนใหอยูในสังคมอยางมีคุณภาพ 

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2557 ฉบับนี้ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทําข้ึนเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร

ในดานตางๆ ไดแก ดานการกํากับมาตรฐาน ดานบัณฑิต ดานนิสิต ดานอาจารย ดานหลักสูตร การเรียน

การสอน การประเมินผูเรียน และดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ท้ังนี้เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการ

ดําเนินงานในแตละดานวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดไวหรือไม เพ่ือนําผลท่ีไดมา

ปรับปรุงแกไขการดําเนินการของหลักสูตรในปการศึกษาตอไปใหดียิ่งข้ึน 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร ขอขอบคุณทุกทานท่ีมีสวน

รวมในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพครั้งนี้ ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

หลักสูตรตอไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

(อาจารยธนูชัย ภูอุดม) 

ประธานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 
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สวนนํา 

 

ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย:   หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร  

ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Education Program in Mathematics 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร)  

   ชื่อยอ  กศ.บ. (คณิตศาสตร) 

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม Bachelor of Education Program (Mathematics) 

         ชื่อยอ  B.Ed. (Mathematics) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ภาควิชาคณิตศาสตร   คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รหัสหลักสูตร  

 25540091103374 

วัตถุประสงคของหลักสูตร   

         เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เปนผูนําในการสรางสรรคการเรียนรู

แนวใหม มีความเปนครูและเปนนักวิชาการท่ีพรอมดวยคุณธรรม บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจะมี

คุณลักษณะ ดังนี้ 

  1)  มีความรู ใฝรูครอบคลุมท้ังในศาสตรหลายสาขาและศาสตรสาขาวิชาเฉพาะ สามารถ

จัดการความรูในเชิงสหวิทยาการอยางสรางสรรค โดยใชหลักการวิเคราะห สังเคราะห การประยุกตใชองค

ความรู และนวัตกรรมไดอยางเหมาะสม สามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารใหเกิดความรูอยางมีประสิทธิภาพ 

มีความคิดสรางสรรค และจินตนาการ 

   2)   มีความคิดริเริ่มและสรางสรรคในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนใหสอดคลองกับสภาพจริง และมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา 

   3)  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณในวิชาชีพ มีความเปนผูนําทางการศึกษา มี

จิตสํานึกในการทํางานเพ่ือสังคมอยางตอเนื่อง สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนโดยใชหลักประสานประโยชน

สวนรวมตามวิถีประชาธิปไตย เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน ธํารงรักษาไวซ่ึงภูมิปญญาไทย 

 4)  มีความรูทางคณิตศาสตร มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรใน

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
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สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา และเนนใหบัณฑิตตระหนักในคุณคาของวิชาคณิตศาสตร มีความรักและ

ศรัทธาในความเปนครูท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตร 

 1. มีความรู ใฝรูครอบคลุมท้ังในศาสตรหลายสาขาและศาสตรสาขาวิชาเฉพาะ สามารถจัดการ

ความรูในเชิงสหวิทยาการอยางสรางสรรค โดยใชหลักการวิเคราะห สังเคราะห การประยุกตใชองคความรู 

และนวัตกรรมไดอยางเหมาะสม สามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารใหเกิดความรูอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 

 2. มีความคิดริ่เริ่มและสรางสรรคในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนใหสอดคลองกับสภาพจริง และมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา 

 3. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความเปนผูนําทางการศึกษา มีจิตสํานึกใน

การทํางานเพ่ือสังคมอยางตอเนื่อง สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนโดยใชหลักประสานประโยชนสวนรวมตาม

วิถีประชาธิปไตย เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน ธํารงรักษาไวซ่ึงภูมิปญญาไทย 

 4. มีความรูทางคณิตศาสตร มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรใน

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา และเนนใหบัณฑิตตระหนักในคุณคาของวิชาคณิตศาสตร มีความรักและ

ศรัทธาในความเปนครูท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ 

รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร 

มคอ.2 ปจจุบัน หมายเหตุ 

นายธนูชัย  ภูอุดม นายธนูชัย  ภูอุดม  

นายปญญวัฒน  หาอาษา นายปญญวัฒน  หาอาษา  

นายธีรศักดิ์  ฉลาดการณ นายเอนก  จันทรจรูญ  

นายอิทธิเทพ  นวาระสุจิตร นางชิรา  ลําดวนหอม  

นางสาวญานิน กองทิพย นางสาวญานิน กองทิพย  
 

คุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร  

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา  

1 นายธนูชัย  ภูอุดม* อาจารย กศ.บ. (คณิตศาสตร),  

กศ.ม. (คณิตศาสตร) 

2 นายเอนก  จันทรจรูญ* อาจารย ค.บ. (คณิตศาสตร),  
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา  

กศ.ม. (คณิตศาสตร),  

M.S. (Teaching and Curriculum),  

M.S. (Mathematics) 

3 นายปญญวัฒน  หาอาษา อาจารย ค.บ. (คณิตศาสตร),  

M.S. (Mathematics),  

M.A. (Mathematics) 

4 นางชิรา  ลําดวนหอม อาจารย กศ.บ. (คณิตศาสตร),  

กศ.ม. (คณิตศาสตร),  

M.A. (Mathematics),  

Ph.D. (Mathematics) 

5 นางสาวญานิน กองทิพย* อาจารย ค.บ. (คณิตศาสตร),  

กศ.ม. (คณิตศาสตร),  

ปร.ด. (คณิตศาสตรศึกษา) 

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

จํานวนนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ปการศึกษา 2557 

(ขอมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2557 (B.Ed.Math_57_สวนนํา_1))   
 

สาขาวิชา ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 ช้ันปท่ี 4 ช้ันปท่ี 5 รวม 

คณิตศาสตร 31* คน  32 คน 36 คน 30** คน 37 คน 166 คน 
*รายชื่อนิสิตชั้นปที ่1 (B.Ed.Math_57_สวนนํา_2) 

**รายชื่อนิสิตชั้นปที่ 4 (B.Ed.Math_57_สวนนํา_3) 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Ed.Math_57_สวนนํา_1 สรุปจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2557 คณะ

วิทยาศาสตร สํารวจเม่ือ 12 ธันวาคม 2557    

B.Ed.Math_57_สวนนํา_2 รายชื่อนิสิตชั้นปท่ี 1 

B.Ed.Math_57_สวนนํา_3 รายชื่อนิสิตชั้นปท่ี 4 

  



 

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร หนา 8 

 

สวนท่ี 2 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมิน 

 

องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

1. จํานวนอาจารยประจํา

หลักสตูร  

 

ในปการศึกษา 2557 หลักสตูรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชา

คณิตศาสตร      มีอาจารยประจําหลักสตูรตลอดระยะเวลาท่ีจัด

การศึกษาจํานวน     5  คน ดังน้ี 

1. นายธนูชัย  ภูอุดม* 

2. นายเอนก  จันทรจรญู* 

3. นายปญญวัฒน  หาอาษา 

4. นางชิรา  ลําดวนหอม 

5. นางสาวญานิน กองทิพย* 

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 

1. B.Ed.Math_57_1.1_1 

2. B.Ed.Math_57_1.1_2 

2. คุณสมบัติของอาจารย

ประจําหลักสตูร 

อาจารยประจําหลักสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร      

มีคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการ ดังน้ี 

1. คุณวุฒิระดับปรญิญาเอก จํานวน 2 คน 

2. คุณวุฒิระดับปรญิญาโท จํานวน  3 คน  และ 

3. ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน  0 คน 

อาจารยประจําหลักสตูรทุกคนมคีณุวุฒิท่ีตรงกับสาขาหรือ

สัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน อยางนอย 5 คน ซึ่งเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด 

B.Ed.Math_57_1.1_3 

11.การปรับปรุงหลักสตูรตาม

รอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

หลักสตูรท่ีใชในปจจุบัน คือหลักสตูรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชา

คณิตศาสตร (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งจะมีการ

ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 6 ป ในป พ.ศ. 2561 

ปจจุบันมีนิสติกําลังศึกษาในช้ันปท่ี 2 

B.Ed.Math_57_1.1_1 

12.การดําเนินงานใหเปนไป

ตาม ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน

เพ่ือการประกันคณุภาพ

หลักสตูรและการเรียนการ

สอนตามกรอบมาตรฐาน

หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (5 ป) มีการ

ดําเนินการครบทุกตัวบงช้ี TQF ขอ 1 - 5  

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมจํานวน 16 ครั้งในปการศกึษา 2557 เพ่ือวางแผน ติดตาม 

และทบทวนการดาํเนินงาน  

B.Ed.Math_57_1.1_4 



 

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร หนา 9 

 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน รายการหลกัฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร มีรายละเอียด

ของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ 

3.หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มีรายละเอียด

ของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 ในภาคเรยีนท่ี 1/2557 จํานวน 37 

วิชา และภาคเรียนท่ี 2/2557 จํานวน 49 วิชา กอนการเปดสอน

ในแตละภาคเรยีนครบทุกรายวิชา  

4. หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร ไดจัดทํา

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ในภาค

เรียนท่ี 1/2557 จํานวน 37 วิชา และภาคเรยีนท่ี 2/2557 จํานวน 

49 วิชา ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคเรยีนท่ี 2557 ครบทุก

รายวิชา  

5. หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร มีการจดัทํา

รายงานผลการดําเนินการของหลกัสูตร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 

60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 2557 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี 1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร “ผาน” 

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Ed.Math_57_1.1_1 มคอ.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (5 ป) (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2556)   

B.Ed.Math_57_1.1_2 สมอ.08 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (5 ป) (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2556)  

B.Ed.Math_57_1.1_3 ขอมูลบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร 

B.Ed.Math_57_1.1_4 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ TQF ขอ 1 - 5 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร หนา 10 

 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต  

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

ตัวบงช้ีท่ี   ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.45 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี  2.2  รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

4.80   ดีมาก 

คาเฉล่ียผลการดําเนินงานองคประกอบท่ี 2 4.63 ดีมาก 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1      คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ   

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ เทากับ 4.45 มีคุณภาพดีมาก 

เกณฑการประเมิน   

 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

สูตรการคํานวณ  

 

 

  คะแนนท่ีได =   
 

 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ไดสํารวจคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา 

ในปการศึกษา 2556 โดยใชขอคําถามท่ีครอบคลุมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 6 ดาน 

ไดแก (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และ (6) ดานทักษะการจัดการเรียนรู  ทําการสํารวจจากผู ใชบัณฑิต โดยใชแบบประเมิน 

(B.Ed.Math_57_2.1_2) ไดผลดังนี ้

จากจํานวนบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร  ท่ีสําเร็จการศึกษารวม 28 

คน ไดรับแบบประเมินกลับมาจํานวน 11 ฉบับ ซ่ึงคิดเปนรอยละ 39.29 จากจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จ

การศึกษาท้ังหมด โดยระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 



 

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร หนา 11 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ 

49 11 4.45 4.45  คะแนน 

 

ขอมูลประกอบการคํานวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร   

ลําดับ

ท่ี 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตร ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

เฉลี่ย 4.45 

1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด  คน 28 

2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

คน 11 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  คะแนน  

  (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 4.58 

  (2) ดานความรู  คะแนน 4.36 

  (3) ดานทักษะทางปญญา  คะแนน 4.24 

  (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล  คะแนน 4.62 
 (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช คะแนน 4.51 
 (6) ดานทักษะการจัดการเรียนรู คะแนน 4.42 

4 ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอผูสําเร็จ

การศึกษา  

รอยละ 39.29 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Ed.Math_57_2.1_1 รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นท่ีมีตอคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จากสถานประกอบการผูใชบัณฑิต 

หรือสถาบันท่ีรับบัณฑิตเขาศึกษาตอ ปการศึกษา 2556 

B.Ed.Math_57_2.1_2 แบบประเมินท่ีใชประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

 



 

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร หนา 12 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป   

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ  

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ เทากับ 4.29 มีคุณภาพระดับดีมาก 

เกณฑการประเมิน    

โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 100 

 

สูตรการคํานวณ  

1. คํานวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 

 

 

 

 

  
การคํานวณคารอยละนี้ไมนําบัณฑิตท่ีศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานทําแลวแตไมได

เปลี่ยนงานมาพิจารณา  

2.  แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได   =      
 

หมายเหตุ :  จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จ

การศึกษา  
   
ผลการดําเนินงาน 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร  ไดสํารวจการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จ

การศึกษาในปการศึกษา 2556 โดยใหบัณฑิตตอบแบบสอบถามผานระบบการลงทะเบียนรับปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัย จากบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร  จํานวน 

28 คน พบวา มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 28 คน คิดเปนรอยละ 100  ของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา

ท้ังหมด โดยมีบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป จํานวน 24 คน จากจํานวนบัณฑิตท่ี

ตอบแบบสอบถามโดยไมนับรวมบัณฑิตท่ีศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบทและบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขา

ศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลวท่ีไมไดเปลี่ยนงานใหม จํานวน 25 คน คิดเปนรอย

ละ 96 ซ่ึงเทากับ 4.80 คะแนน 

    จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

                         จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 
X 100 

      คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

100 
X 5 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ 

24 25 96% 4.80  คะแนน 
 

ขอมูลประกอบการคํานวณภาวะการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  

ลําดับ

ท่ี 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด 

ผลการ

ดําเนินงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  รอยละ 96 

1 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด คน 28 

2 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา   คน 28 

3 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดงานทาํหลังสาํเร็จการศึกษา  

(ไมนบัรวมผูทีป่ระกอบอาชีพอิสระ) 

คน 24 

4 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน  

5 จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา คน  

6 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได

ประจําอยูแลว 

คน  

7 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา คน 3 

8 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่อุปสมบท คน  

9 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีไ่ดรับการเกณฑทหาร คน  

10 เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญา

ตรีที่ไดงานทาํหรือประกอบอาชพีอิสระ  

คาเฉลี่ย  

11 รอยละของผูตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทาํ  

(อยางนอยรอยละ 70) 

รอยละ 100 

หมายเหตุ บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูทีส่ําเร็จการศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร  ในปการศึกษา 2556 
 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Ed.Math_57_2.2_1 รายงานสรุปภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
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องคประกอบที่ 3  นิสิต  

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

ตัวบงช้ีท่ี   
ผลการประเมินตนเอง ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 

ตัวบงชี้ท่ี  3.1  การรับนิสิต      นอย 

ตัวบงชี้ท่ี  3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต      นอย 

ตัวบงชี้ท่ี  3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต      นอย 

คาเฉล่ียผลการดําเนินงานองคประกอบท่ี 3 2 นอย 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1    การรับนิสิต  

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ เทากับ 2 มีคุณภาพนอย 

 

ผลการดําเนินงาน   

 การรับนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (5 ป) โดยความรวมมือกับคณะ

ศึกษาศาสตร เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  5 ป สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การคัดเลือกและรับบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอในหลักสูตรอยูภายใตการ

ดําเนินการของหนวยงานรับนิสิตใหม กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและภาควิชา

คณิตศาสตร โดยภาควิชาคณิตศาสตรไดมอบหมายใหประธานหลักสูตรพรอมดวยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรทําหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการดังกลาว โดยแผนการดําเนินงานมีดังนี้ 
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แผนผัง 3.1.1 ระบบการรับนิสติ 

 

 จากแผนผัง 3.1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2556) ไดดําเนินงานตามข้ันตอน/กระบวนการอยางมีระบบและกลไก และมีผลการดําเนินงานการรับนิสิต       

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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ขั้นตอน/

กระบวนการรับ

นิสิต 

กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและเอกสารที่

เก่ียวของ 

1. กําหนด

คุณสมบัติผูมีสิทธิ์

เขาศึกษา  

โดยอางอิงจาก

ขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ วาดวย 

การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 

2548 และมคอ. 2 

 

เม.ย. – พ.ค. 56 คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

มคอ. 2 หลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชา คณิตศาสตร (5 

ป) (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2556) 

(B.Ed.Math_57_3.1_1) 

 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดประชุม

กําหนดผูมีสิทธเขาศึกษาในหลักสูตร โดย

อางอิงจากขอบังคับของมหาวิทยาลัย      

ศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และมคอ. 2 

 

2. ประธาน

หลักสูตรและเลขา

ฯ หลักสูตร

รวบรวมและเสนอ

ผลสรุปเกี่ยวกับ

การคัดเลือกบุคคล

เพื่อเขาศึกษาใน

หลักสูตรตอ

มหาวิทยาลัย 

 1. ประธาน

หลักสูตร 

2. เลขาฯ หลักสูตร 

1. รายงานการประชุม 

(B.Ed.Math_57_3.1_2) 

2. เอกสารแสดงจํานวน

นิสิตชั้นปที 1 ปการศึกษา 

2556 

(B.Ed.Math_57_3.1_3) 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดมีการ

ประชุมวางแผนกาํหนดจาํนวนการรับนสิิต 

40 คนเพื่อใหเปนไปตามแผนการรับนิสิต

ตาม มคอ. 2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร (5 ป) (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2556)  

2.จากขอมูลในปการศึกษา 2556 พบวา

จํานวนนิสิตชั้นปที ่1 ไมเปนไปตาม

แผนการรับที่กาํหนดไว กลาวคือ มีนิสิต

ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2556 เพียง 34 คน 

(ดูเอกสารจํานวนนิสิต) คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรจึงไดมีการประชุมวางแผน

เพื่อปรับปรุงและหาแนวทางในการเพิ่ม

จํานวนนิสิตในปการศึกษา 2557 ให

เปนไปตามเปาหมายทีก่ําหนดไว โดยที่

ประชุมมีมติวาควรปรับเพิ่มจํานวนการรับ

นิสิตใหมากกวาขาํนวนที่ประกาศรับในป

การศึกษา 2556  (ดูเอกสารรายงานการ

ประชุม B.Ed.Math_57_3.1_2) โดยใหมี

การรับนิสิตเขาศึกษาผาน 4  โครงการคือ  

- โครงการสอบคัดเลือกเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง 

(Admission)  

- โครงการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบ

คัดเลือกเขาเปนนิสิตระดับปริญญาตรี 

(สอบตรง)  

- โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียน

เครือขายของคณะวิทยาศาสตร 

- โครงการคัดสรรนักเรียนพหุปญญาเลิศ
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ขั้นตอน/

กระบวนการรับ

นิสิต 

กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและเอกสารที่

เก่ียวของ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. แตงต้ัง 

คณะกรรมการออก

ขอสอบในโครงการ

สอบตรงและสอบ

สัมภาษณ  

 1. ภาควิชา

คณิตศาสตร 

2. หนวยงานรับ

นิสิตใหม กอง

บริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

คําส่ังกรรมการออก

ขอสอบขอเขยีนเพื่อ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

ตอในระดับปริญญาตรี 

(B.Ed.Math_57_3.1_4) 

1. ภาควิชาไดสงรายชื่ออาจารยจาก

ภาควิชาเปนกรรมการออกขอสอบ

ขอเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอใน

ระดับปริญญาตรี 

2. คณะกรรมการบริหารสูตรสงรายชื่อ

คณะกรรมการสอบสัมภาษณโดย

คณะกรรมการสอบสัมภาษณประกอบดวย

ประธานหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา

นิสิตชั้นปที่ 1 เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษา

ทราบขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับนิสิตแตละคน 

(ในกรณีที่อาจารยทีป่รึกษากับประธาน

หลักสูตรเปนคนคนเดียวกัน 

คณะกรรมการสอบสัมภาษณประกอบดวย

ประธานหลักสูตรและอาจารยผูสอนใน

หลักสูตร) 

4. คัดเลือกบุคคล

เพื่อเขาศึกษาตอใน

หลักสูตรและสง

รายชื่อผูผานการ

คัดเลือกไปยัง

มหาวิทยาลัย เพื่อ

ประกาศรายชือ่ผูมี

สิทธิ์เขาศึกษาตอ 

4.1 โครงการรับ

สมัครบุคคลเพื่อ

สอบคัดเลือกเขา

เปนนิสิตระดับ

ปริญญาตรี (สอบ

ตรง) 

 

 

 

 - ประกาศรับ

สมัครบุคคลเพื่อเขา

ศึกษาศึกษาตอใน

หลักสูตร 

 

พ.ค. 56 – ก.ค. 

57 

 

 

 

 

 

 

พ.ค. –  ธ.ค. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ค. –  ก.ค. 56 

 

 

 

 

1. คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

2. หนวยงานรับ

นิสิตใหม กอง

บริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัย     

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

1.หนวยงานรับ

นิสิตใหม กอง

บริการการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

1. หนวยงานรับ

นิสิตใหม กอง

บริการการศึกษา  

 

 

1. ขอมูลนิสิตที่ดูแล จาก

อาจารยที่ปรึกษานิสิตชั้น

ปที่ 1 

(B.Ed.Math_57_3.1_5) 

 

 

 

 

1. ประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกเขาเปนนิสิต

ระดับปริญญาตรี (สอบ

ตรง) 

(B.Ed.Math_57_3.1_6) 

2. จํานวนนิสิตชั้นปที ่1 ป

การศึกษา 2557 แยกตาม

ประเภทของการรับ

(B.Ed.Math_57_3.1_7) 

1. ประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกเขาเปนนิสิต

ระดับปริญญาตรี (สอบ

ตรง) 

(B.Ed.Math_57_3.1_6) 

มีผูผานการคัดเลือและเขาศึกษาตอเปน

นิสิตชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2557 จาํนวน

ทั้งสิน 31 คน 

 

 

 

 

 

1. นิสิตชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2557 จาก

โครงการการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบ

คัดเลือกเขาเปนนิสิตระดับปริญญาตรี 

(สอบตรง) มีจํานวนทั้งส้ิน 10 คน 

 

 

 

 

 

1.ประกาศรับสมัครผูเขาศึกษาตอหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร 

จํานวน 25 คน ผานทางเว็บไซต 

http://admission.swu.ac.th 

 

http://admission.swu.ac.th/


 

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร หนา 18 

 

ขั้นตอน/

กระบวนการรับ

นิสิต 

กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและเอกสารที่

เก่ียวของ 

- สอบขอเขียน 

 

 

 

 

- ประกาศผลการ

สอบขอเขียน 

 

 

 

 

 

 

 

- สอบสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ประกาศผลการ

สอบสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

- รายงานตัวเขา

เปนนิสิต 

 

 

4.2 โครงการรับ

นักเรียนจาก

โรงเรียนใน

เครือขายคณะ

ก.ย. 56 

 

 

 

 

พ.ย. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ย. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธ.ค. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธ.ค. 56 

 

 

 

พ.ย. 56 – ก.พ. 

57 

 

 

1. หนวยงานรับ

นิสิตใหม กอง

บริการการศึกษา 

 

 

1.หนวยงานรับ

นิสิตใหม กอง

บริการการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

1. คณะกรรมการ

สอบสัมภาษณ 

2. หนวยงานรับ

นิสิตใหม กอง

บริการการศึกษา 

 

 

 

 

1. หนวยงานรับ

นิสิตใหม กอง

บริการการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

1. หนวยงานรับ

นิสิตใหม กอง

บริการการศึกษา  

 

1.หนวยงานรับ

นิสิตใหม กอง

บริการการศึกษา 

 

1.ประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกเขาเปนนิสิต

ระดับปริญญาตรี (สอบ

ตรง) 

(B.Ed.Math_57_3.1_6) 

1. ประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกเขาเปนนิสิต

ระดับปริญญาตรี (สอบ

ตรง) 

(B.Ed.Math_57_3.1_6) 

2. รายงานการประชุมเพื่อ

คัดเลือผูมีสิทธิเขาสอบ

สัมภาษณ 

(B.Ed.Math_57_3.1_8) 

1. ประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกเขาเปนนิสิต

ระดับปริญญาตรี (สอบ

ตรง) 

(B.Ed.Math_57_3.1_6) 

2. คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการสอบ

สัมภาษณ 

(B.Ed.Math_57_3.1_9) 

1. ประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกเขาเปนนิสิต

ระดับปริญญาตรี (สอบ

ตรง) 

(B.Ed.Math_57_3.1_6) 

2. รายงานการประชุมเพื่อ

คัดเลือกผูผานการสอบ

สัมภาษณ 

(B.Ed.Math_57_3.1_10) 

1. ขอมูลนิสิตที่ดูแล จาก

อาจารยที่ปรึกษานิสิตชั้น

ปที่ 1 

(B.Ed.Math_57_3.1_5) 

1. ประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกเขาเปนนิสิต

ระดับปริญญาตรี (สอบ

ตรง) โครงการรับนักเรียน

1. มหาวิทยาลัยมกีารจัดสอบขอเขยีนตาม

วัน เวลา และสถานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 

 

1. อาจารยประจาํหลักสูตรประชุมรวมกนั

เพื่อคัดเลือผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณ และ

สรุปรายชื่อสงภาควิชาเพื่อประสานงานสง

ตอไปยังหนวยงานรับนิสิตใหม 

2. ประกาศผลการสอบขอเขียนผานทาง

เว็บไซต http://admission.swu.ac.th  

 

 

 

1. มหาวิทยาลัยมกีารจัดสอบสัมภาษณ

ตามวัน เวลา และสถานที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

 

 

 

 

 

 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชมุ

รวมกันเพื่อคัดเลือกผูผานการสอบ

สัมภาษณ และสรุปรายชื่อสงภาควิชาเพื่อ

ประสานงานสงตอไปยังหนวยงานรับนิสิต

ใหม 

2. ประกาศผลการสอบสอบสัมภาษณผาน

ทางเว็บไซต 

http://admission.swu.ac.th  

 

1. นิสิตมารายงานตัวทั้งส้ิน 10 คน 

 

 

 

1. นิสิตชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2557 จาก

โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนใน

เครือขายคณะวิทยาศาสตร มีจํานวน

ทั้งส้ิน 3 คน 

http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/


 

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร หนา 19 

 

ขั้นตอน/

กระบวนการรับ

นิสิต 

กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและเอกสารที่

เก่ียวของ 

วิทยาศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 - ประกาศรับ

สมัครบุคคลเพื่อเขา

ศึกษาศึกษาตอใน

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

- สอบความถนัด

ทางการเรียน วัด

แววความเปนครู 

และสอบสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ประกาศผลการ

สอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ย. –  ธ.ค. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม.ค. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.พ. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. หนวยงานรับ

นิสิตใหม กอง

บริการการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

1. คณะกรรมการ

สอบสัมภาษณ 

2. หนวยงานรับ

นิสิตใหม กอง

บริการการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. หนวยงานรับ

นิสิตใหม กอง

บริการการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

จากโรงเรียนเครือขายของ

คณะวิทยาศาสตร

(B.Ed.Math_57_3.1_11) 

2. จํานวนนิสิตชั้นปที ่1 ป

การศึกษา 2557 แยกตาม

ประเภทของการรับ

(B.Ed.Math_57_3.1_7) 

1. ประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกเขาเปนนิสิต

ระดับปริญญาตรี (สอบ

ตรง) โครงการรับนักเรียน

จากโรงเรียนเครือขายของ

คณะวิทยาศาสตร

(B.Ed.Math_57_3.1_11) 

 

 

1. ประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกเขาเปนนิสิต

ระดับปริญญาตรี (สอบ

ตรง) โครงการรับนักเรียน

จากโรงเรียนเครือขายของ

คณะวิทยาศาสตร

(B.Ed.Math_57_3.1_11) 

2. คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการสอบ

สัมภาษณโครงการรับ

นักเรียนจากโรงเรียน

เครือขายของคณะ

วิทยาศาสตร 

(B.Ed.Math_57_3.1_12) 

1. ประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกเขาเปนนิสิต

ระดับปริญญาตรี (สอบ

ตรง) โครงการรับนักเรียน

จากโรงเรียนเครือขายของ

คณะวิทยาศาสตร

(B.Ed.Math_57_3.1_11) 

2. รายงานการประชุมเพื่อ

คัดเลือกผูผานการสอบ

โครงการรับนักเรียนจาก

 

 

 

 

 

 

 

1. ประกาศรับสมัครผูเขาศึกษาตอ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขา

คณิตศาสตร ในโครงการรับนักเรียนจาก

โรงเรียนในเครือขายคณะวิทยาศาสตร 

โดยรับนิสิตเขาศึกษาจากโรงเรียน

เครือขายของคณะวิทยาศาสตร 10 

โรงเรียน โรงเรียนละ  1 คน รวม 10 คน 

ผานทางเว็บไซต 

http://admission.swu.ac.th 

1. มหาวิทยาลัยมกีารจัดสอบตามวัน เวลา 

และสถานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชมุ

รวมกันเพื่อคัดเลือกผูผานการสอบ และ

สรุปรายชื่อสงภาควิชาเพื่อประสานงานสง

ตอไปยังหนวยงานรับนิสิตใหม 

2. ประกาศผลการสอบสอบผานทาง

เว็บไซต http://admission.swu.ac.th  

 

 

 

 

http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/


 

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร หนา 20 

 

ขั้นตอน/

กระบวนการรับ

นิสิต 

กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและเอกสารที่

เก่ียวของ 

 

 

 

- รายงานตัวเขา

เปนนิสิต 

 

 

4.3 โครงการคัด

สรรนักเรียนพหุ

ปญญาเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 - ประกาศรับ

สมัครบุคคลเพื่อเขา

ศึกษาศึกษาตอใน

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

- สอบสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ประกาศผลการ

สอบสัมภาษณ 

 

 

 

 

ก.พ. 57 

 

 

 

พ.ย. 56 – ก.พ. 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ย. –  ธ.ค. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม.ค. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.พ. 57 

 

 

 

 

 

1. หนวยงานรับ

นิสิตใหม กอง

บริการการศึกษา  

 

1. หนวยงานรับ

นิสิตใหม กอง

บริการการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

1. หนวยงานรับ

นิสิตใหม กอง

บริการการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

1. คณะกรรมการ

สอบสัมภาษณ 

2. หนวยงานรับ

นิสิตใหม กอง

บริการการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

1. หนวยงานรับ

นิสิตใหม กอง

บริการการศึกษา 

โรงเรียนเครือขายของ

คณะวิทยาศาสตร 

(B.Ed.Math_57_3.1_14) 

1. ขอมูลนิสิตที่ดูแล จาก

อาจารยที่ปรึกษานิสิตชั้น

ปที่ 1 

(B.Ed.Math_57_3.1_5) 

1. ประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกเขาเปนนิสิต

ระดับปริญญาตรี (สอบ

ตรง) โครงการคัดสรร

นักเรียนพหุปญญาเลิศ

(B.Ed.Math_57_3.1_13) 

2. จํานวนนิสิตชั้นปที ่1 ป

การศึกษา 2557 แยกตาม

ประเภทของการรับ

(B.Ed.Math_57_3.1_7) 

1. ประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกเขาเปนนิสิต

ระดับปริญญาตรี (สอบ

ตรง) โครงการคัดสรร

นักเรียนพหุปญญาเลิศ

(B.Ed.Math_57_3.1_13) 

 

 

 

1. ประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกเขาเปนนิสิต

ระดับปริญญาตรี (สอบ

ตรง) โครงการคัดสรร

นักเรียนพหุปญญาเลิศ

(B.Ed.Math_57_3.1_13) 

2. คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการสอบ

สัมภาษณโครงการคัดสรร

นักเรียนพหุปญญาเลิศ 

(B.Ed.Math_57_3.1_12) 

1. ประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกเขาเปนนิสิต

ระดับปริญญาตรี (สอบ

 

 

 

1. มีนิสิตมารายงานตัวทั้งส้ิน 3 คน 

 

 

 

1. ไมมีนิสิตชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2557 

ที่มาจากโครงการคัดสรรนักเรียนพหุ

ปญญาเลิศ  

 

 

 

 

 

 

 

1. ประกาศรับสมัครผูเขาศึกษาตอ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขา

คณิตศาสตร ในโครงการคัดสรรนักเรียน

พหุปญญาเลิศ โดยรับสมัครนักเรียนจาก

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒประสานมิตร และโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

โรงเรียนละ 1 คน รวม 2 คน ผานทาง

เว็บไซต http://admission.swu.ac.th 

1. มหาวิทยาลัยมกีารจัดสอบสัมภาษณ

ตามวัน เวลา และสถานที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

2. ไมมีผูสมัครมาสอบสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

1. ประกาศผลการสอบสอบสัมภาษณผาน

ทางเว็บไซต 

http://admission.swu.ac.th  

http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/


 

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร หนา 21 

 

ขั้นตอน/

กระบวนการรับ

นิสิต 

กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและเอกสารที่

เก่ียวของ 

 

 

 

- รายงานตัวเขา

เปนนิสิต 

 

 

4.4 โครงการสอบ

คัดเลือกเขาศึกษา

ในสถาบันอุดม 

ศึกษาในระบบ

กลาง (Admission) 

 

 

 

 

 - ประกาศรับ

สมัครบุคคลเพื่อเขา

ศึกษาศึกษาตอใน

หลักสูตร 

 

 

- สอบสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ประกาศผลการ

สอบสัมภาษณ 
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1. หนวยงานรับ

นิสิตใหม กอง

บริการการศึกษา  

 

1. หนวยงานรับ

นิสิตใหม กอง

บริการการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

1. หนวยงานรับ

นิสิตใหม กอง

บริการการศึกษา  

 

 

 

1. คณะกรรมการ

สอบสัมภาษณ 

2. หนวยงานรับ

นิสิตใหม กอง

บริการการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

1. หนวยงานรับ

นิสิตใหม กอง

บริการการศึกษา 

 

 

 

ตรง) โครงการคัดสรร

นักเรียนพหุปญญาเลิศ

(B.Ed.Math_57_3.1_13) 

1. ขอมูลนิสิตที่ดูแล จาก

อาจารยที่ปรึกษานิสิตชั้น

ปที่ 1 

(B.Ed.Math_57_3.1_5) 

1.ระเบียบการคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา

ประจําป 2557 

(B.Ed.Math_57_3.1_15) 

2. จํานวนนิสิตชั้นปที ่1 ป

การศึกษา 2557 แยกตาม

ประเภทของการรับ

(B.Ed.Math_57_3.1_7) 

1.ระเบียบการคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา

ประจําป 2557 

(B.Ed.Math_57_3.1_15) 

 

1.ระเบียบการคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา

ประจําป 2557 

(B.Ed.Math_57_3.1_15) 

2. คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการสอบ

สัมภาษณโครงการสอบ

คัดเลือกเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาใน

ระบบกลาง (Admission) 

(B.Ed.Math_57_3.1_16) 

1.ระเบียบการคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา

ประจําป 2557 

(B.Ed.Math_57_3.1_15) 

2. รายงานการประชุมเพื่อ

 

 

 

1. ไมมีนิสิตมารายงานตัว 

 

 

 

1. นิสิตชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2557 จาก

โครงการสอบคัดเลือกเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง 

(Admission) มีจํานวนทั้งส้ิน 18 คน  

 

 

 

 

 

1. ประกาศรับสมัครผูเขาศึกษาตอ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขา

คณิตศาสตร ในโครงการสอบคัดเลือกเขา

ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง 

(Admission) จํานวน 20 คน ผานทาง

เว็บไซต www.cuas.or.th 

1. มหาวิทยาลัยมกีารจัดสอบสัมภาษณ

ตามวัน เวลา และสถานที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสุตรประชมุ

รวมกันเพื่อคัดเลือกผูผานการสอบ

สัมภาษณ และสรุปรายชื่อสงภาควิชาเพื่อ

ประสานงานสงตอไปยังหนวยงานรับนิสิต

ใหม 

2. ประกาศผลการสอบสอบสัมภาษณผาน

http://www.cuas.or.th/
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ขั้นตอน/

กระบวนการรับ

นิสิต 

กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและเอกสารที่

เก่ียวของ 

 

 

 

 

- รายงานตัวเขา

เปนนิสิต 
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1. หนวยงานรับ

นิสิตใหม กอง

บริการการศึกษา 

คัดเลือกผูผานการสอบ

สัมภาษณในโครงการ 

Admission 

(B.Ed.Math_57_3.1_17) 

1. ขอมูลนิสิตที่ดูแล จาก

อาจารยที่ปรึกษานิสิตชั้น

ปที่ 1 

(B.Ed.Math_57_3.1_5) 

 

ทางเว็บไซต www.cuas.or.th  

 

 

 

1. นิสิตมารายงานตัวทั้งส้ิน 18 คน 

6. ประเมินผล

กระบวนการ และ

ผลการดําเนินงาน

การรับนิสิตใหมป

การศึกษา 2557 

เพื่อวางแผนการ

ดําเนินงานการรับ

นิสิตในปการศึกษา 

2558 

 1. คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

1. รายงานการประชุม 

เพื่อประเมิน หาแนวทาง

ปรับปรุงการรับนิสิต และ

วางแผนการรับนิสิต

เพื่อใหไดจํานวนนิสิตในป

การศึกษา 2558 

(B.Ed.Math_57_3.1_29) 

ดูผลการดําเนินงานใตตาราง 

  

จากการดําเนินการตามข้ันตอน/กระบวนการดังท่ีแสดงในตารางดานบน ผลปรากฏวามีนักเรียนท่ี

ผานการคัดเลือกเขาเปนนิสิตชั้นป 1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (5 ป) จํานวน 34 

คนและเขาศึกษาจริงจํานวน 31 คน และใน 31 คนนี้แยกเปน 

1. โครงการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) ซ่ึงมี

ผูสมัครมารายงานตัว จํานวน 18 คน 

2. โครงการการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเขาเปนนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ซ่ึงมี

ผูสมัครมารายงานตัว จํานวน 10 คน 

3. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือขายของคณะวิทยาศาสตร ซ่ึงมีผูสมัครมารายงานตัว 

จํานวน 3 คน 

 จากจํานวนนิสิตชั้นปท่ี 1 ท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร (5ป) ในป

การศึษา 2557 พบวามีจํานวนนิสิตท้ังสิ้น 31 คน ซ่ึงไมเปนไปตามแผนใน มคอ. 2 ท่ีกําหนดไว 40 คน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดมีการประชุมเพ่ือประเมิน หาแนวทางปรับปรุงการรับนิสิต และวางแผน

การรับนิสิตเพ่ือใหไดจํานวนนิสิตในปการศึกษา 2558 เปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวใน มคอ. 2  
ตาราง    แสดงจํานวนนิสิตชั้นปท่ี 1 ในแตละโครงการ ยอนหลัง 3 ป 

 

http://www.cuas.or.th/
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ปการศึกษา จํานวนนิสิตท่ีมาจากแตละโครงการ (คน) 

สอบตรง แอดมิชชันกลาง โรงเรียนเครือขาย พหุปญญาเลิศ 

2555 24 13 2 0 

2556 12 19 3 0 

2557 13 18 3 0 

จากตารางแสดงสถิติการรับนิสิตขางตน พบวาไมมีนิสิตท่ีมาจากโครงการคัดสรรนักเรียนพหุ

ปญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเม่ือพิจารณาการรับนิสิตในโครงการนี้

ยอนหลังข้ึนไปพบวานับตั้งแตมีโครงการนี้ข้ึนมา ในแตละปมีผูสมัครในโครงการนี้แตผูสมัครไมมาสอบ

สัมภาษณ อาจารยประจําหลักสูตรไดพิจารณาแลววาการท่ีมีผูสมัครในโครงการ แตผูสมัครไมมาสอบ

สัมภาษณนั้นทําใหบุคคลอ่ืนท่ีมีความประสงคเขามาศึกษาตอในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขา

คณิตศาสตร เสียโอกาส จึงมีมติในท่ีประชุมใหยกเลิกการรับนิสิตในโครงการคัดสรรนักเรียนพหุปญญาเลิศ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในปการศึกษา 2558 ดังนั้นโดยมติท่ีประชุมไดมีวางแผนใหมีการรับนิสิตชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2558 โดย

ผาน 3 โครงการคือโครงการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) 

โครงการการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเขาเปนนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) และโครงการรับ

นักเรียนจากโรงเรียนเครือขายของคณะวิทยาศาสตร นอกจากนี้เพ่ือใหจํานวนนิสิตชั้นปท่ี 1 เปนไปตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไวใน มคอ. 2 ในท่ีประชุมไดมีมติเพ่ิมเติมในสวนของโครงการการรับสมัครบุคคลเพ่ือ

สอบคัดเลือกเขาเปนนิสิตระดับ   ปริญญาตรี (สอบตรง) โดยใหมีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขารับการศึกษา

ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร ผานโครงการดังกลาว 2 รอบ กลาวคือใหมีการคัดเลือก

บุคคลผานโครงการสอบตรงท้ังกอนและหลังการคัดเลือกบุคคลในโครงการสอบคัดเลือกเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) (ดูรายละเอียดการรับนิสิตปการศึกษา 2558) ซ่ึง ณ วันท่ี

รายงานไดมีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร ผาน           

3 โครงการไปแลว คือ โครงการสอบตรงรอบแรก โครงการโรงเรียนเครือขาย และโครงการ Admission 

ณ เวลานี้มีผูผานการคัดเลือกและมารายงานตัวจาก 2 โครงการแรก 10 คน และ โครงการ Admission 

อีก 27 คน รวมเปน 37 คน สําหรับการสอบตรงท่ีเหลืออีก 1 รอบ มีผูสมัครใหความสนใจจํานวน 258 คน 

ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดประชุมและมีมติในท่ีประชุมวาจะมีการเรียกผูสมัครเขาสัมภาษณ

เพ่ิมอีก 11 คน (ดูรายงานการประชุม B.Ed.Math_57_3.1_18 และเอกสารจํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี 

ประจําปการศึกษา 2558 (B.Ed.Math_57_3.1_19)) ซ่ึงจะเห็นไดวาแนวโนมจํานวนนิสิตเขาใหมในป

การศึกษา 2558 นาจะเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวใน มคอ. 2 คือ 40 คน 
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 - การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีระบบและกลไกในการเตรียมความพรอมใหกับนิสิตใหม ดัง

แผนผังตอไปนี้  

 
 

แผนผัง 3.1.2 ระบบการเตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษา 

 

ในปการศึกษา 2557 ไดมีการจัดโครงการเตรียมความพรอมสําหรับนิสิตชั้นปท่ี 1 ท้ังในสวนของ

มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร และภาควิชาคณิตศาสตร โดยมีรายละเอียดของระบบการเตรียมความ

พรอมกอนเขาศึกษาดังนี้ 
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ระบบการ

เตรียมความ

พรอม 

กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและเอกสารที่

เก่ียวของ 

1. ประชุม

พิจารณา

โครงการที่

เกี่ยวของกับ

การเตรียม

ความพรอม

ของนิสิต และ

พิจารณา

ใบรับรองผล

การเรียนระดับ

มัธยมศึกษา

ตอนปลายของ

นิสิตแรกเขา 

ก.ค. 57 1. คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

1. รายงานการประชุมเพื่อ

พิจารณาโครงการที่เกี่ยวของ

กับการเตรียมความพรอมของ

นิสิตและพิจารณาใบรับรองผล

การเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายของนิสิตแรกเขา 

(B.Ed.Math_57_3.1_20) 

 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดประชุม

พิจารณาโครงการที่เกี่ยวของกบัการ   เตรียม

ความพรอมของนิสิต เชนมีโครงการอะไรบาง 

จะจัดขึ้นเมื่อไหร เพื่อมขีอมูลสําหรับแจงนิสิตให

เขารวมกิจกรรม และพจิารณาใบรับรองผลการ

เรียนระดับมัธยม 

ศึกษาตอนปลายของนิสิตแรกเขา เพื่อพจิารณา

ผลการเรียนของนิสิตแรกเขาและประเมนิดาน

ความรูพื้นฐานของนิสิต พรอมทั้งเนนย้าํใหนิสิต

เขารวมในโครงการที่เกี่ยวการเตรียมความพรอม

ดานวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับนิสิตที่มี

ผลการเรียนอยูในเกณฑปานกลางหรือตํ่า 

2. ประชาสัม 

พันธและ

สงเสริมใหนิสิต

แรกเขา รวม

กิจกรรมใน

โครงการที่

เกี่ยวกบัการ

เตรียมความ

พรอมของนิสิต 

ดําเนินงานโดย

มหาวิทยาลัย 

คณะ

วิทยาศาสตร 

และภาควิชา

คณิตศาสตร 

ก.ค. – 

ส.ค. 57 

1. คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

2. อาจารยที่ปรึกษา 

1. รายงานการประชุมเพื่อ

มอบหมายใหอาจารยทีป่รึกษา

แจงนิสิตใหเขารวมกิจกรรม 

(B.Ed.Math_57_3.1_20) 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดประชุม

พิจารณาโครงการตางๆ ที่เกีย่วกับการเตรียม

ความพรอมของนิสิตแรกเขา และมอบหมายให

อาจารยที่ปรึกษาแจงนิสิตใหเขารวมกิจกรรม

ตางๆที่จัดขึ้น 

3. นิสิตเขารวม

กิจกรรมเตรียม

ความพรอม 

3.1 โครงการ

แรกพบนิสิต

ใหมและ

ผูปกครอง 

ประจําป

การศึกษา 

2557 

3.2 โครงการ

ส.ค. – 

ก.ย. 57 

 

ส.ค. 57 

 

 

 

 

 

 

ส.ค. 57 

1.อาจารยที่ปรึกษา 

 

 

1. คณะ

วิทยาศาสตร 

 

 

 

 

 

1. ภาควิชา

1. เอกสารรายละเอยีดในแตละ

โครงการ 

 

1. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินงานโครงการ 

(B.Ed.Math_57_3.1_21) 

 

 

 

 

1. รายละเอียด 
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ระบบการ

เตรียมความ

พรอม 

กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและเอกสารที่

เก่ียวของ 

เตรียมความ

พรอมดาน

วิชาการของ

นิสิต ชั้นปที่ 1 

ภาควิชา

คณิตศาสตร 

3.3  โครงการ

ปฐมนิเทศนิสิต

ใหมและคาย

เสริมสราง อัต

ลักษณ 

 

 

3.4 โครงการ

ปฐมนิเทศนิสิต

ใหม คณะ

วิทยาศาสตร 

3.5 โครงการ

ปฐมนิเทศนิสิต

ใหม ประจําป

การศึกษา 

2557 

 

 

 

 

 

 

ส.ค. 57 

 

 

 

 

 

 

ส.ค. 57 

 

 

 

ก.ย. 57 

คณิตศาสตร 

 

 

 

 

 

1. มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

1. คณะ

วิทยาศาสตร 

 

 

1. ภาควิชา

คณิตศาสตร 

โครงการ 

(B.Ed.Math_57_3.1_22) 

 

 

 

 

1. ผลการประเมินโครงการ

(B.Ed.Math_57_3.1_23) 

 

 

 

 

 

1. รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการ 

(B.Ed.Math_57_3.1_24) 

 

1. บันทึกขอความ เร่ืองขอเชิญ

เขารวมกิจกรรม และภาพการ

เขากิจกรรม 

(B.Ed.Math_57_3.1_25) 

  

 

 

 

 

 

 

1. จากผลการดําเนินงานโครงการพบวาโดย

ภาพรวมระดับความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการที่มีตอกิจกรรมมีคาเฉล่ียเทากบั 3.66 

ซ่ึงอยูในระดับมาก 

จากผลการดําเนินงานโครงการพบวาระดับความ

พึงพอใจของผูเขารวมโครงการโดยรวมมีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.44 ซ่ึงอยูในระดับ “มาก”  

 

4. พบอาจารย

ที่ปรึกษา เพือ่

ชี้แจงเกี่ยวกับ

หลักสูตร 

แผนการเรียน 

ระบบการเรียน

การสอน และ

การลงทะเบียน 

ส.ค. 57 

 

 

 

 

 

 

1. อาจารยที่ปรึกษา 1. ปฏิทินของมหาวิทยาลัย 

(B.Ed.Math_57_3.1_26) 

1. อาจารยที่ปรึกษา ไดพบนิสิต เพือ่พูด คุย

ชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตร แผนการเรียน ระบบการ

เรียนการสอน การลงทะเบียน และใหแนวทาง

ในการดําเนินชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย 

5. ประชุม

ศึกษาผลการ

ดําเนินงานตาม

ระบบ และผล

การดําเนินงาน

ในแตละ

โครงการ เพื่อ

หาแนวทาง

ปรับปรุงและให

ขอเสนอแนะ

มิ.ย. 58 1. คณะกรรมการ

บริการหลักสูตร 

1. รายงานการประชุมเกี่ยวกับ

การเขารวมกิจกรรมเตรียม

ความพรอม

(B.Ed.Math_57_3.1_27) 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชมุรวมกัน

เกี่ยวกบัการเขารวมกจิกรรมเตรียมความพรอม 

พบวานิสิตใหการตอบรับเขารวมโครงการเปน

อยางดี และผลการประเมินของแตละโครงการ 

(เฉพาะโครงการที่มีผลการประเมินโครงการ)

แสดงใหเห็นวา ระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมอยูในระดับมาก 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีมติวาใหมี

การประชาสัมพันธถึงผลการดําเนินงานในแตละ

กิจกรรมใหกับนิสิตเขาใหมปการศึกษา 2558 ได
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ระบบการ

เตรียมความ

พรอม 

กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและเอกสารที่

เก่ียวของ 

กับหนวยงานที่

รับผิดชอบแต

ละโครงการ 

รู เพื่อสงเสริมใหนิสิตเขาใหมมีทัศนคติที่ดีตอแต

ละโครงการ เพื่อเปนการสนับสนุนใหนิสิตเขา

รวมโครงการที่จะจัดขึ้นในปการศึกษา 2558 

2. ในขณะนี้ไดมีนิสิตเขาใหมในปการศึกษา 

2558 จากบางโครงการ ในการเตรียมความ

พรอมกับนิสิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได

มอบใหอาจารยที่ปรึกษาซ่ึงมีโอกาสไดพบนิสิต

เหลานั้นแลวแจงถึงโครงการเตรียมความพรอม

บางโครงการและผลจากการดําเนินงานในแตละ

โครงการในปการศึกษา 2557 เพื่อเปนการ

เสริมสรางทัศนคติที่ดีแกนิสิตในการเขารวม

กิจกรรมของแตละโครงการตางๆ 

  

นอกจากการสงเสริมใหนิสิตเขารวมในโครงการการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาตอในระดับ

ปริญญาตรีแลว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดมีกาสงเสริมใหนิสิตเขารวมกิจกรรมการเตรียมความ

พรอมใหนิสิตสูโลกอาชีพ กลาวคือมีการสงเสริมใหนิสตชั้นปท่ี 5 ไดเขารวมโครงการปจฉิมนิเทศ 

(B.Ed.Math_57_3.1_28) เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนใหแกนิสิตไมวาจะเปนเรื่องเก่ียวกับการ

สมัครงาน การใชชีวิตในการทํางาน การเสริมสราบุคคลิกภาพ รวมท้ังการเตรียมตัวเพ่ือศึกษาตอในระดับ

บัณฑิตศึกษา อีกดวย 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Ed.Math_57_3.1_1 มคอ. 2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร (5 ป) (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

B.Ed.Math_57_3.1_2 รายงานการประชุมท่ีมีมติใหกําหนดจํานวนการรับนิสิตชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 

2557 ใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวใน มคอ. 2 คือ 40 คน และมีมติวาควรปรับ

เพ่ิมจํานวนการรับนิสิตใหมากกวาจํานวนท่ีประกาศรับในปการศึกษา 2556 โดย

ใหมีการรับนิสิตผาน 4 โครงการ  

B.Ed.Math_57_3.1_3 เอกสารแสดงจํานวนนิสิตชั้นปที 1 ปการศึกษา 2556 

B.Ed.Math_57_3.1_4 คําสั่งกรรมการออกขอสอบขอเขียนเพ่ือคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับ

ปริญญาตรี 

B.Ed.Math_57_3.1_5 ขอมูลนิสิตท่ีดูแล จากอาจารยท่ีปรึกษานิสิตชั้นปท่ี 1 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Ed.Math_57_3.1_6 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) 

B.Ed.Math_57_3.1_7 จํานวนนิสิตชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2557 แยกตามประเภทของการรับ 

B.Ed.Math_57_3.1_8 รายงานการประชุมเพ่ือคัดเลือผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณ 

B.Ed.Math_57_3.1_9 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ 

B.Ed.Math_57_3.1_10 รายงานการประชุมเพ่ือคัดเลือกผูผานการสอบสัมภาษณ 

B.Ed.Math_57_3.1_11 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) โครงการ

รับนักเรียนจากโรงเรียนเครือขายของคณะวิทยาศาสตร 

B.Ed.Math_57_3.1_12 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียน

เครือขายของคณะวิทยาศาสตรและคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ

โครงการคัดสรรนักเรียนพหุปญญาเลิศ 

B.Ed.Math_57_3.1_13 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) โครงการ

คัดสรรนักเรียนพหุปญญาเลิศ 

B.Ed.Math_57_3.1_14 รายงานการประชุมเพ่ือคัดเลือกผูผานการสอบโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียน

เครือขายของคณะวิทยาศาสตร 

B.Ed.Math_57_3.1_15 ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจําป 2557 

B.Ed.Math_57_3.1_16  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณโครงการสอบคัดเลือกเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) 

B.Ed.Math_57_3.1_17 รายงานการประชุมเพ่ือคัดเลือกผูผานการสอบสัมภาษณในโครงการ Admissions 

B.Ed.Math_57_3.1_18 รายงานการประชุมท่ีมีขอสรุปใหจะมีการเรียกผูสมัครเขาสัมภาษณเพ่ิมอีก 11 คน  

ในการรับตรงรอบสอง 

B.Ed.Math_57_3.1_19 เอกสารจํานวนนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2558 

B.Ed.Math_57_3.1_20 รายงานการประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการท่ีเก่ียวของกับการเตรียมความพรอมของ

นิสิตและพิจารณาใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนิสิตแรก

เขาและมอบหมายใหอาจารยท่ีปรึกษาแจงนิสิตใหเขารวมกิจกรรม 

B.Ed.Math_57_3.1_21 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการแรกพบนิสิตใหมและผูปกครอง 

ประจําปการศึกษา 2557 

B.Ed.Math_57_3.1_22 รายละเอียดโครงการเตรียมความพรอมดานวิชาการของนิสิต ชั้นปท่ี 1 ภาควิชา

คณิตศาสตร 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Ed.Math_57_3.1_23 ผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมและคายเสริมสราง อัตลักษณ 

B.Ed.Math_57_3.1_24 รายงานผลการดําเนินงานโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม คณะวิทยาศาสตร 

B.Ed.Math_57_3.1_25 บันทึกขอความ เรื่องขอเชิญเขารวมกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ประจําป

การศึกษา 2557 

B.Ed.Math_57_3.1_26 ปฏิทินของมหาวิทยาลัย 

B.Ed.Math_57_3.1_27 รายงานการประชุมเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรมเตรียมความพรอม 

B.Ed.Math_57_3.1_28 รายละเอียดโครงการปจฉิมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2557  

B.Ed.Math_57_3.1_29 รายงานการประชุม เพ่ือประเมิน หาแนวทางปรับปรุงการรับนิสิต และวางแผน

การรับนิสิตเพ่ือใหไดจํานวนนิสิตในปการศึกษา 2558 

 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2    การสงเสริมและพัฒนานิสิต 

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ เทากับ 2 มีคุณภาพนอย 

 

ผลการดําเนินงาน 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรไดใหความสําคัญในการสงเสริมและพัฒนานิสิต

โดยมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาคอยควบคุมดูแลใหคําปรึกษาทางดานตางๆ แกนิสิต มีการสงเสริมและ

สนับสนุนใหนิสิตจัดและเขารวมในโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 อยางมีระบบและกลไก ดังแผนผัง 3.2.1 
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การควบคุมการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี 
 

 
 
แผนผัง 3.2.1 ระบบการควบคุมการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิตปริญญาตร ี
 

จากแผนผัง 3.2.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มีกลไก และการดําเนินงาน 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ระบบการควบคุม

การดูแลให

คําปรึกษาวิชาการ

และแนะแนว 

กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและเอกสารที่

เก่ียวของ 

1. คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร

ประชุมคัดเลือก

อาจารยที่ปรึกษา 

ก.พ. 57 1. คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

 1.รายงานการประชุม

เร่ืองพิจารณาคัดเลือก

อาจารยที่ปรึกษานิสิตชั้น

ปที่ 1 โดยในที่ประชุม

สรุปให อาจารยธนูชัย ภู

อุดม เปนอาจารยที่

ปรึกษานิสิตชั้นปที่ 1 ป

การศึกษา 2557 

(B.Ed.Math_57_3.2_1) 

 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดประชุม

พิจารณาคัดเลือกอาจารยทีป่รึกษานิสิตชั้นปที่ 1 

โดยพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย ซ่ึงอาจารยที่

ปรึกษานิสิตชั้นปที่  1 จะเปนอาจารยในคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร หรือเปนอาจารยผูสอน

ในหลักสูตรที่มีปริญญาทางดานการศึกษาอยางนอย 

1 ปริญญา โดยในที่ประชุมสรุปให อาจารยธนูชยั ภู

อุดม เปนอาจารยที่ปรึกษานิสิตชั้นปที ่1 ป

การศึกษา 2557 
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ระบบการควบคุม

การดูแลให

คําปรึกษาวิชาการ

และแนะแนว 

กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและเอกสารที่

เก่ียวของ 

2. แตงต้ังอาจารยที่

ปรึกษาแตละชั้นป 

เม.ษ. 57 1. คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

2. ภาควิชา

คณิตศาสตร 

 

1. คําส่ังแตงต้ังอาจารยที่

ปรึกษา  

(B.Ed.Math_57_3.2_2) 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอชื่ออาจารย

ธนูชัย  ภอูุดม  

อาจารย ดร. ญานิน กองทิพย  

อาจารย ดร. ณหทัย ฤกษฤทัยรัตน 

อาจารย ดร. ขวัญ เพยีซาย 

อาจารย ดร. สุกัญญา หะยีสาและ 

เพื่อใหภาควิชาคณิตศาสตรสงชื่อไปตามขั้นตอน

การแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษานิสิตชั้นปที ่1 2 3 4 

และ 5 ตามลําดับ ตอไป  

3. กําหนด

ภาระหนาที่ของ

อาจารยที่ปรึกษา 

ดูแลนิสิตตลอด

ระยะเวลาที่ศึกษา

ในหลักสูตร 

พ.ค. 57 1. คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

2. อาจารยที่

ปรึกษา 

1. เอกสารภาระหนาที่

ของอาจารยที่ปรึกษา 

(B.Ed.Math_57_3.2_3) 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรชี้แจงใหอาจารย

ที่ปรึกษาไปศึกษาบทบาทและหนาทีข่องอาจารยที่

ปรึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

4. ประเมินอาจารย

ที่ปรึกษา 

เม.ย. – 

พ.ค. 58 

1. ภาควิชา

คณิตศาสตร 

1. เอกสารการประเมิน

อาจารยที่ปรึกษา 

(B.Ed.Math_57_3.2_4) 

1. ภาคคณิตศาสตรไดมีแบบประเมินอาจารยที่

ปรึกษาโดยใหนิสิตแตละชั้นปเปนผูประเมิน โดยมี

ผลการประเมินอาจารยที่ปรึกษาชั้นปที ่3 และ 5 

เปน 4.17 และ 4.24 ตามลําดับ 

5. ศึกษาผลการ

ประเมินเพื่อหาแนว

ทางการปรับปรุง 

มิ.ย. 58 1. คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

1. รายงานการประชุม

ศึกษาผลการประเมิน

อาจารยที่ปรึกษา 

(B.Ed.Math_57_3.2_5) 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชมุศึกษาผล

การประเมินรวมกันเพือ่หาแนวทางในการปรับปรุง

ระบบการใหคําปรึกษาแกนิสิต จากผลการประเมิน

จะเห็นวาคาเฉล่ียจากการประเมินอาจารยที่ปรึกษา

แตละชั้นป ประมาณ 4 ซ่ึงอยูในระดับ ดี แตมีเพียง

นิสิต 2 ชั้นปเทานั้นที่ประเมินอาจารยทีป่รึกษา 

ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติใหอาจารยทีป่รึกษานิสิตแต

ละชั้นปทุกทาน ชวยแจงและกระตุนใหนิสิตใหเขา

ไปประเมินอาจารยทีป่รึกษา ตอนส้ินปการศึกษา 

2558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

 

 
แผนผัง 3.2.2 ระบบการพัฒนาศักยภาพนิสติและการเสรมิสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

 

จากแผนผัง 3.2.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรมีกลไก และการดําเนินงาน           

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  

ระบบการควบคุม

การดูแลให

คําปรึกษาวิชาการ

และแนะแนว 

กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและเอกสารที่

เก่ียวของ 

1. กําหนดนโยบาย 

เปาหมาย/จุดหมาย 

และแผนการ

ดําเนินการพัฒนา

ก.พ. 57 1. คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

1. รายงานการประชุม 

พิจารณากาํหนดนโยบาย 

เปาหมาย/จุดหมายและ

แผนการดําเนินการพัฒนา

 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได

ประชุมพิจารณากําหนดนโยบาย 

เปาหมาย/จุดหมายและแผนการ

ดําเนินการพัฒนาศักยภาพนิสิตและ
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ระบบการควบคุม

การดูแลให

คําปรึกษาวิชาการ

และแนะแนว 

กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและเอกสารที่

เก่ียวของ 

ศักยภาพนิสิต 

และเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

ศักยภาพนิสิตและ

เสริมสรางทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 

(B.Ed.Math_57_3.2_6) 

2. มคอ. 2  

(B.Ed.Math_57_3.1_1) 

เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 

21 เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธในการ

ดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจาํกัดของ

นักศึกษาแรกเขาที่กาํหนดไวใน มคอ. 2 

โดยกําหนดใหนิสิตชั้นปที่ 2 และ 3 ไดจดั

กิจกรรมในโครงการ “Math Day” และ 

“คายสูฝนวันอัจฉริยะ” ตามลําดับ 

กําหนดใหมีการสงเสริมนิสิตไดเขารวม

กิจกรรม/โครงการตางๆ ที่สอดคลองกับ

การพัฒนานิสิตที่จัดโดยหนวยงานอื่น 

โดยการประชาสัมพันธใหขอมูลเกีย่วกับ

กิจกรรมเหลานั้น   

2. สงเสริมใหนิสิต

จัดโครงการเพื่อ

การพัฒนา

ศักยภาพนิสิตและ

เสริมสรางทักษะ

การเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

ปการศึกษา 2557 1. คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

1. เอกสารแสดงชื่อ

โครงการและจํานวนเงินที่

จัดสรรโดยภาควิชา 

(B.Ed.Math_57_3.2_9) 

2. โครงการคายสูฝนวัน

อัจฉริยะ 

(B.Ed.Math_57_3.2_7) 

3. โครงการ Math Day 

Camp 

(B.Ed.Math_57_3.2_8) 

 

1. ภาควิชาคณิตศาสตรไดจัดสรรเงิน

งบประมาณในการสนับสนุนการจัด

กิจกรรม ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาคณิตศาสตร ในการจัดกจิกรรมใน

โครงการ “คายสูฝนวันอัจฉริยะ” และ 

“Math Day”  

2. นิสิตชั้นปที่ 3 และ 2 เขียนโครงการ 

“คายสูฝนวันอัจฉริยะ” และ “Math 

Day” เสนอตอภาควิชา เพื่อขออนุมัติ

โครงการตามแบบการดําเนินโครงการ

ของนิสิต 

3. วางแผนเพื่อ

กําหนดอาจารย

ประจําหลักสูตร

เพื่อแตงต้ังเปน

อาจารย

ผูรับผิดชอบ

โครงการ ใน

โครงการตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการ

พัฒนานิสิต 

ก.ค. 57 1. คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

1. หนังสือแตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนิน

โครงการคายสูฝนวัน

อัจฉริยะ (แทรกอยูใน

ภาคผนวกในเอกสาร 

B.Ed.Math_57_3.2_7)  

หนังสือแตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนิน

โครงการ Math Day 

Camp (แทรกอยูใน

ภาคผนวกในเอกสาร 

B.Ed.Math_57_3.2_8) 

3. รายงานการประชุมเพื่อ

กําหนดอาจารยประจาํ

หลักสูตรเพื่อแตงต้ังเปน

อาจารยผูรับผิดชอบ

1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรคัดเลือก

อาจารยโดยพิจารณาจากประสบการณ

การทํางานอาจารยเพื่อเปนอาจารยที่

ผูรับผิดชอบโครงการ ในโครงการตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการพัฒนานิสิต 
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ระบบการควบคุม

การดูแลให

คําปรึกษาวิชาการ

และแนะแนว 

กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและเอกสารที่

เก่ียวของ 

โครงการ 

(B.Ed.Math_57_3.2_10) 

4. กําหนด

ภาระหนาที่

อาจารยที่ปรึกษา

โครงการ 

ก.ค. 57 1. คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

1. หนังสือแตงต้ังตามขอ 

3  

2. รายงานการประชุม

กําหนดภาระหนาที่

อาจารยผูรับผิดชอบ

โครงการ 

(B.Ed.Math_57_3.2_10) 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาํหนด

ภาระหนาที่อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ 

ในการมีสวนรวมใหคําปรึกษา กํากับ ดูแล 

ติดตามการดําเนินงาน และวิเคราะห

ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงาน

ของนิสิตในแตละโครงการ 

5. นิสิตดําเนินงาน

ในโครงการที่ได

เสนอ 

 

5.1 โครงการคายสู

ฝนวันอัจฉริยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 โครงการ 

Math Day Camp 

 

 

 

 

ธ.ค. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ค. 58 

 

1. นิสิตผูดูแล

โครงการ 

2. อาจารยที่ปรึกษา

โครงการ 

1. นิสิตชั้นปที่ 3 

2. อาจารยที่ปรึกษา

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. นิสิตชั้นปที่ 2 

2. อาจารยที่ปรึกษา

โครงการ 

1. หนังสือแตงต้ังตามขอ 

3  

2. เอกสารโครงการ 

 

1. โครงการคายสูฝนวัน

อัจฉริยะ 

(B.Ed.Math_57_3.2_7) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โครงการ Math Day 

Camp 

(B.Ed.Math_57_3.2_8) 

1. นิสิตดําเนินงานตามที่เขียนไวใน

โครงการโดยมีอาจารยผูรับผิดชอบ

โครงการคอยกํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา 

 

โครงการคายสูฝนวันอัจฉริยะเปน

โครงการที่จัดขึ้นเพื่อใหนิสิตฝก

ประสบการณในการทํางานรวมกับผูอื่น มี

กระบวนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

เสริมสรางและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ดานจิตสํานึกสาธารณะใหกับนิสิตผาน

การฟง การคิด และการปฏิบัติใน

สถานการณจริง ในการดําเนินงาน นิสิต

ไดไปจัดกิจกรรมใหความรู ความ

สนุกสนานกับนกัเรียนในโรงเรียน โดยผล

จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่เขารวมกจิกรรม พบวา

ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

โครงการในภาพรวมอยูในระดับ “ดีมาก” 

6. ประเมินการ

ดําเนินงานโครงการ 

 

 

6.1 โครงการคายสู

ฝนวันอัจฉริยะ 
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1. นิสิตผูดูแล

โครงการ 

2. อาจารยที่ปรึกษา

โครงการ 

1. นิสิตชั้นปที่ 3 

2. อาจารยที่ปรึกษา

โครงการ 

 

1. หนังสือแตงต้ังตามขอ 

3  

2. เอกสารโครงการ 

 

1. โครงการคายสูฝนวัน

อัจฉริยะ 

(B.Ed.Math_57_3.2_7)  

 

1. นิสิตดําเนินงานประเมินการดําเนินงาน

โครงการ 

 

 

1. ผลการดําเนินงานโครงการ พบวานิสิต

ไดฝกประสบการณในการทํางานรวมกับ

ผูอื่น มีกระบวนการทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ และไดมีกระบวนการ



 

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร หนา 35 

 

ระบบการควบคุม

การดูแลให

คําปรึกษาวิชาการ

และแนะแนว 

กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและเอกสารที่

เก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 โครงการ 

Math Day Camp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. นิสิตชั้นปที่ 2 

2. อาจารยที่ปรึกษา

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โครงการ Math Day 

Camp 

(B.Ed.Math_57_3.2_8)  

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสราง

และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดาน

จิตสํานึกสาธารณะใหกบันิสิตผานการฟง 

การคิด และการปฏบิัติในสถานการณจริง 

นอกจากนี้หลังการดําเนินโครงการนี้

เรียบรอยแลว ไดมีการรวมอภิปรายถึง

ปญหาตางๆ ทีพ่บระหวางการดําเนิน

โครงการ เพื่อแลกเปล่ียนแนวคิดและ

ขอเสนอแนะในการจัดโครงการ 

ดําเนินการโดยนิสิตชั้นปที ่3 และมีนิสิต

ชั้นปที่ 2 และอาจารยผูรับผิดชอบ

โครงการรวมเขาฟงการอภิปราย เพื่อเปน

แนวทางในการปรับปรุงในการจัด

กิจกรรมโครงการคร้ังตอไป 

7. สงเสริมใหนิสิต

เขารวมกิจกรรม/

โครงการเพื่อการ

พัฒนาศักยภาพ

นิสิตและเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

ปการศึกษา 2557 

 

 

 

 

 

 

1. คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

 

 

 

 

 

1. รายงานการประชุมให

ชวยประชาสัมพันธใหนิสิต

เขารวมในโครงการเพื่อ

การพัฒนาศักยภาพนิสิต

และเสริมสรางทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 

(B.Ed.Math_57_3.2_10) 

1. คณะกรรมการไดประชุมรวมกันถึง

แนวทางในการสงเสริมใหนิสิตเขารวม

กิจกรรมในโครงการเพื่อการพัฒนา

ศักยภาพนิสิตและเสริมสรางทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยใหชวย

ประชาสัมพันธใหนิสิตเขารวมในโครงการ

เหลานั้น 



 

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร หนา 36 

 

ระบบการควบคุม

การดูแลให

คําปรึกษาวิชาการ

และแนะแนว 

กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและเอกสารที่

เก่ียวของ 

8. นิสิตเขารวม

โครงการ 

8.1 โครงการศึกษา

ดูงานดานหลักสูตร

และการจัดการ

เรียนการสอน

คณิตศาสตรระดับ

โรงเรียน 

 

 

8.2 โครงการนิสิต

ชวยสอนวิชา

คณิตศาสตร

พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 

2/2556และภาค

เรียนที่ 1/2557 

8.3 โครงการการ

อบรมเชิง

ปฏิบัติการ เร่ือง 

สะเต็มศึกษา : 

นวัตกรรมการ

เรียนรูแหงศตวรรษ

ที่ 21 

 

 

ส.ค.57 

 

 

 

 

 

 

 

ม.ค. - ก.พ. 57 

 

 

 

 

 

ม.ค. 58 

 

หนวยงานทีจ่ัด

โครงการ 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

1. ภาควิชา

คณิตศาสตร 

 

 

 

 

1. คณะวิทยาศาสตร 

 

1. เอกสารโครงการตางๆ 

 

1. โครงการศึกษาดูงาน

ดานหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตรระดับ

โรงเรียน  

(B.Ed.Math_57_3.2_11) 

2. ประมวลภาพกจิกรรม 

(B.Ed.Math_57_3.2_12) 

1. โครงการนิสิตชวยสอน

วิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 

ภาคเรียนท่ี 2/2556และ

ภาคเรียนที่ 1/2557 

(B.Ed.Math_57_3.2_13) 

 

1. กําหนดการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เร่ือง สะเต็ม

ศึกษา : นวัตกรรมการ

เรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 

(B.Ed.Math_57_3.2_14) 

 

 

 

1.นิสิตเขารวมโครงการตามที่ตนเองสนใจ 

 

1. นิสิตชั้นปที่ 4 ไปศึกษาดูงานดาน

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตรระดับโรงเรียน ณ จัตุรัส

วิทยาศาสตร อพวช. จามจุรีสแควร ชั้น 4 

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม. 

 

 

 

 

8. ประชุมเพื่อ

ศึกษาผลการ

ดําเนินงาน/เขารวม

กิจกรรม  

มิ.ย. 58 1. คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

2. อาจารย

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. รายงานการประชุม

ศึกษาผลการประเมิน

อาจารยที่ปรึกษา 

(B.Ed.Math_57_3.2_5) 

ดูขอมูลใตตาราง 

 

อาจารยผูรับผิดชอบโครงการไดสะทอนผลจากการดําเนินงานโครงการตอท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรเพ่ือสรุปผลและหาแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน และระบบในการพัฒนา

ศักยภาพนิสิตและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยไดขอสรุปดังนี้ 

1. กิจกรรมคายสูฝนวันอัจฉริยะ และ Math Day Camp เปนโครงการท่ีสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพนิสิตและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 นิสิตไดลงมือปฏิบัติในสถานการณจริง ได

เรียนรู แกปญญาในสถานการณจริง นิสิตไดนําความรูในสาขาวิชาของตนไปถายทอดใหกับนักเรียน เปน



 

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร หนา 37 

 

การปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมเบื้องตนในสาขาวิชาชีพของตน นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมโครงการ

นิสิตชวยสอนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2556และภาคเรียนท่ี 1/2557 มีนิสิตชั้นปท่ี 3 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร เขารวมโครงการเปนนิสิตชวยสอน ดังนั้นการจัด

กิจกรรมดังกลาวเปนการสงเสริมใหนิสิตไดใชความรู ความสามารถของตนเอง มาฝกประสบการณพ้ืนฐาน

ในสาขาวิชาชีพ 

2. การใหนิสิตเขารวมโครงการเพ่ือดูงานหรืออบรมเชิงปฏิบัติการ เปนการพัฒนา และเปดโลก

ทัศนใหนิสิตเรียนรูจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

3. การรวมอภิปรายถึงปญหาตางๆ ท่ีพบระหวางการดําเนินโครงการคายสูฝนวันอัจฉริยะ เพ่ือ

แลกเปลี่ยนแนวคิดและขอเสนอแนะในการจัดโครงการ ดําเนินการโดยนิสิตชั้นปท่ี 3 และมีนิสิตชั้นปท่ี 2 

และอาจารยผูรับผิดชอบโครงการรวมเขาฟงการอภิปราย เปนการสะทอนปญหาท่ีนิสิตไดพบจาก

สถานการณจริง ทําใหนิสิตชั้นปท่ี 2 ซ่ึงเปนกลุมนิสิตท่ีจะตองจัดกิจกรรมในโครงนี้ในปการศึกษา 2558 ได

เรียนรูและไดแนวทางปรับปรุง เพ่ือทําใหการดําเนินโครงการครั้งตอไปมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ดังนั้นท่ีประชุมจึงมีมติใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสนับสนุนและสงเสริมใหนิสิตไดเขารวม

โครงการท่ีสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะจัดข้ึนใน

ปการศึกษา 2558  

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Ed.Math_57_3.2_1 รายงานการประชุมเรื่องพิจารณาคัดเลือกอาจารยท่ีปรึกษานิสิตชั้นปท่ี 1 โดย

ในท่ีประชุมสรุปให อาจารยธนูชัย ภูอุดม เปนอาจารยท่ีปรึกษานิสิตชั้นปท่ี 1 

ปการศึกษา 2557 

B.Ed.Math_57_3.2_2 คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 

B.Ed.Math_57_3.2_3 เอกสารภาระหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษา 

B.Ed.Math_57_3.2_4 เอกสารการประเมินอาจารยท่ีปรึกษา 

B.Ed.Math_57_3.2_5 รายงานการประชุมศึกษาผลการประเมินอาจารยท่ีปรึกษา สะทอนผลจาก

การดําเนินงานโครงการท่ีสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

B.Ed.Math_57_3.2_6 รายงานการประชุมพิจารณากําหนดนโยบาย เปาหมาย/จุดหมายและ

แผนการดําเนินการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

ศตวรรษท่ี 21 

B.Ed.Math_57_3.2_7 โครงการคายสูฝนวันอัจฉริยะ 

B.Ed.Math_57_3.2_8 โครงการ Math Day Camp 

B.Ed.Math_57_3.2_9 เอกสารแสดงชื่อโครงการและจํานวนเงินท่ีจัดสรรโดยภาควิชา 

B.Ed.Math_57_3.2_10 รายงานการประชุมเพ่ือกําหนดอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือแตงตั้งเปน

อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ กําหนดภาระหนาท่ีอาจารยผูรับผิดชอบ

โครงการ และใหชวยประชาสัมพันธใหนิสิตเขารวมในโครงการเพ่ือการพัฒนา

ศักยภาพนิสิตและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

B.Ed.Math_57_3.2_11 โครงการศึกษาดูงานดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร

ระดับโรงเรียน 

B.Ed.Math_57_3.2_12 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานดานหลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอนคณิตศาสตรระดับโรงเรียน 

B.Ed.Math_57_3.2_13 โครงการนิสิตชวยสอนวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2/2556และภาค

เรียนท่ี 1/2557 

B.Ed.Math_57_3.2_14 กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู

แหงศตวรรษท่ี 21 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.3    ผลท่ีเกิดกับนิสิต  

ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ เทากับ 2 มีคุณภาพนอย 

 

ผลการดําเนินงาน 

ตารางแสดงการคงอยูของนิสิต 

ปการศึกษา

ท่ีรับเขา  

 

จํานวน

รับเขา 

จํานวนนิสิตคงอยู  

รอยละการคงอยู 
2552 2553 2554 2555 2556 2557 

2552 29 29 28 28 28 28 - 28 100 96.55
29

× =  

2553*  36 - 36 38 37 37 37 37 100 100
37

× =  

2554 33 - - 33 32 32 30 32 100 96.97
33

× =  

2555 39 - - - 39 36 36 36 100 92.31
39

× =  

2556 34 - - - - 34 32 - 

2557 34 - - - - - 34 - 

 

 

 
*มีนิสิตจากหลักสูตร วท.บ. (คณิตศาสตร) ยายเขาในหลักสูตร 2 คน  

ตารางแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 

ปการศึกษาท่ีรับเขา จํานวนท่ีรับเขา 
จํานวนท่ีสําเร็จการศึกษาในแตละป (คน/รอยละ) 

2554 2555 2556 2557 

2550 24 23(95.83%) - - - 

2551 31 - 31(100%) - - 

2552 29 - - 28(96.55%) - 

2553 37 - - - 36(97.3%) 

 

 จากตารางแสดงอัตราการคงอยูของนิสิต จะพบวา อัตราการคงอยูของนิสิตหลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรมีสูง นั่นคือ มากกวารอยละ 90 ในทุกปการศึกษา นอกจากนั้นจะพบวาใน

อัตราการคงอยู   = 
     จํานวนนิสิตชั้นปท่ี 3 

จํานวนนิสิตรับเขา (ชัน้ปท่ี 1) 
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บางปการศึกษามีนิสิตจากหลักสูตรอ่ืนยายเขามาศึกษาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร 

นั่นแสดงวาหลักสูตรนี้ไดรับความสนใจจากผูเรียนเปนอยางดี ในทํานองเดียวกันจากตารางจํานวนผูสําเร็จ

การศึกษาตามแผนการศึกษา 4 ป ยอนหลังจะพบวา อัตราการสําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา สูง

กวารอยละ 95 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอจํานวนนิสิต 

 1. จํานวนนิสิตในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ในบางปการศึกษา เพ่ิมข้ึนจาก

จํานวนท่ีมีอยูเดิมเนื่องจากมีนิสิตจากหลักสูตรอ่ืนยายมาศึกษาในหลักสูตรนี้  

 2. ในบางปการศึกษา จํานวนนิสิตลดลงเนื่องจากนิสิตคนพบตัวเองวาไมถนัดในสาขาวิชานี้ จึง

เปลี่ยนไปเรียนในสาขาอ่ืนท่ีตัวเองถนัดและสนใจอยางแทจริง 

 

การจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

 ไมมีขอรองเรียนของนิสิตในปการศึกษา 2557 ซ่ึงสอดคลองกับผลการสํารวจการจัดการขอ

รองเรียนท่ีทางคณะวิทยาศาสตรไดทําการสํารวจไว (B.Ed.Math_57_3.3_4)  

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Ed.Math_57_3.3_1 รายงานจํานวนนิสิตในแตละปการศึกษา ตั้งแต 2550-2557 

B.Ed.Math_57_3.3_2 รายงานจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละป ตั้งแต 2554-2557 

B.Ed.Math_57_3.3_3 คํารองขอลาออกจากการเปนนิสิต หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร 

B.Ed.Math_57_3.3_4 สรุปผลการสํารวจการจัดการขอรองเรียน 
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องคประกอบที่ 4  อาจารยประจําหลักสูตร  

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

ตัวบงช้ีท่ี   
ผลการประเมินตนเอง ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 

ตัวบงชี้ท่ี  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารยประจํา

หลักสูตร 

 

  

  นอย 

ตัวบงชี้ท่ี  4.2  คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร 3.33 คะแนน ด ี

    ประเด็นท่ี 4.2.1 รอยละของอาจารยประจํา

หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก    

5 คะแนน 

    ประเด็นท่ี  4.2.2 รอยละของอาจารยประจํา

หลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

0 คะแนน 

    ประเด็นท่ี  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจําหลักสูตร 

5 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี  4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร      ปานกลาง 

คาเฉล่ียผลการดําเนินงานองคประกอบท่ี 4 2.78 ปานกลาง 

 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1    การบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร  

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ เทากับ 2 คุณภาพนอย 

ผลการดําเนินงาน  อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 

 4.1.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร มีระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรแสดงไดดังแผนผัง 4.1.1 
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แผนผัง 4.1.1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 
 

ขั้นตอน/กระบวนการ กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและเอกสารที่เก่ียวของ 

1.คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรประชุม

รวมกับคณาจารย

ภาควิชาคณิตศาสตร

เพื่อวางแผนการรับและ

แตงต้ังอาจารยประจํา

หลักสูตร 

ก.ค. คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร

และภาควิชา 

1. รายงานการประชุมภาค  

(คร้ังที่ 5/2557 วาระที ่1.3 การ

จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย) 

(B.Ed.Math_57_4.1_1) 

2. คําขออัตรากาํลังคณิตศาสตร 

(B.Ed.Math _57_4.1_2) 

 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประชุมรวมกับคณาจารยภาควิชา

คณิตศาสตรเพื่อวางแผนการรับ

และแตงต้ังอาจารยประจํา

หลักสูตร โดยพิจารณาความเส่ียง

ที่จํานวนอาจารยประจาํหลักสูตร

จะไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ของหลักสูตรและขอเสนอแนะ

จากกรรมการประจาํหลักสูตร 

โดยบูรณาการกับแผนยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัย 

2.คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรประชุม

รวมกับคณาจารย

ก.ค. คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร

และภาควิชา 

 

ประกาศรับสมัครงาน ตําแหนง

อาจารย (1) 7-0246 คณะ

วิทยาศาสตร 

(B.Ed.Math_57_4.1_3) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประชุมรวมกับคณาจารยภาควิชา

คณิตศาสตรกําหนดคุณสมบัติ
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ขั้นตอน/กระบวนการ กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและเอกสารที่เก่ียวของ 

ภาควิชาคณิตศาสตร

กําหนดคุณสมบัติ

อาจารย และราง

ขอกําหนดภาระงาน 

 

 

 

 อาจารย และรางขอกาํหนดภาระ

งานโดยใหสอดคลองกับเกณฑของ

มหาวิทยาลัย 

3.คณะกรรมการการ

คัดเลือกทําการ

คัดเลือกผูมีคุณสมบัติ

เหมาะสม 

มี.ค. 

(ในปถัดไป) 

กรรมการสอบ

สัมภาษณ 

คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ

จางเปนมหาวิทยาลัย 

(B.Ed.Math_57_4.1_4) 

กรรมการสอบสัมภาษณพิจารณา

คัดเลือกบุคคลซ่ึงมีความรู 

ความสามารถ คุณลักษณะ หรือ

ประสบการณที่เหมาะสมที่สุด 

และทําการคัดเลือกเพื่อให

มหาวิทยาลัยบรรจุและแตงต้ังเปน

อาจารยประจาํหลักสูตรตอไป 

4.คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรแตงต้ัง

เปนอาจารยประจาํ

หลักสูตร 

พ.ย. 

 

 

 

ภาควิชา

คณิตศาสตร 

และคณะ 

1. คําส่ังแตงต้ังอาจารยประจาํ

หลักสูตร 

(B.Ed.Math_57_4.1_5) 

2. สมอ.08 

(B.Ed.Math_57_4.1_6) 

ภาควิชาคณิตศาสตรและคณะ

แตงต้ังเปนอาจารยประจาํ

หลักสูตร 

5.ประเมินผลที่ไดจาก

การรับอาจารยประจํา

หลักสูตรโดยใชผลการ

ประเมินจากการสอน

ของอาจารยจากนิสิต 

มิ.ย. 

(ในปถัดไป) 

คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

1. เกณฑการประเมินภาระงานของ

ขาราชการและพนกังาน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(B.Ed.Math_57_4.1_7) 

2. สรุปคะแนนภาระงานเชิงปริมาณ

ของอาจารยประจาํหลักสูตร 

(B.Ed.Math_57_4.1_8) 

3. แบบรายงานผลการประเมิน

ระดับคณะ (ปค003/03) และระดับ

ภาควิชา (ปค003/02) 

(B.Ed.Math_57_4.1_9) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประเมินผลการรับอาจารยประจํา

หลักสูตรโดยพิจารณาจากคะแนน

ภาระงานเชิงปริมาณของอาจารย

ประจําหลักสูตรและผลการ

ประเมินจากการสอนของอาจารย

จากนิสิต 

6. คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรประชุม

เพื่อประเมิน

กระบวนการ ผลที่ได 

และเสนอแนะแนว

ทางการปรับปรุงเพื่อใช

ในปการศึกษาตอไป 

มิ.ย. 

(ในปถัดไป) 

คณะกรรมการ

ประจําหลักสูตร 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําหลักสูตร คร้ังที่ 5/2558 

(B.Ed.Math_57_4.1_10) 

เมื่อส้ินสุดปการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประชุมเพื่อประเมินระบบ ผลที่ได 

และเสนอแนะแนวทางการ

ปรับปรุงเพื่อใชวางแผนการรับ

และแตงต้ัง หรือปรับเปล่ียน

อาจารยประจาํหลักสูตรในป

การศึกษา 2558 ไดขอสรุปวา 

ระบบที่ใชอยูใชได เนื่องจากได

อาจารยประจาํหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ

ตรงตามสาขา 
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 4.1.2 ระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 

มีระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตรแสดงไดดังแผนผัง 4.1.2 

 

 
 

แผนผัง 4.1.2 ระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 

 

ขั้นตอน/กระบวนการ กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและเอกสารที่เก่ียวของ 

1.คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรประชุมเพื่อวาง

แผนการบริหารอาจารย

ประจําหลักสูตร 

พ.ค. ถึง 

ส.ค. 

คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร  

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําหลักสูตรคร้ังที่ 3/2557 

(B.Ed.Math_57_4.1_11) 

2. คําขออัตรากาํลังคณิตศาสตร 

(B.Ed.Math_57_4.1_2) 

 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อ

วางแผนการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร 

โดยพิจารณาความเส่ียงที่จาํนวนและ

คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตรจะไม

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรและ

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ บริหาร

หลักสูตร โดยบูรณาการกบัแผนยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัย 

2. คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรประชุมรวมกับ

ภาควิชาคณิตศาสตร

กําหนดบทบาทหนาที่

ความรับผิดชอบและ

มอบหมายภาระหนาที่ให

เหมาะสมกับคุณวุฒิ 

ความรู ความสามารถ 

ก.ค. ถึง 

ส.ค. 

คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร

และภาควิชา 

 

 

 

 

 

 

 

1.คําส่ังแตงต้ังอาจารยประจํา

หลักสูตร 

(B.Ed.Math_57_4.1_5) 

กรรมการบริหารหลักสูตรประชุมรวมกบั

ภาควิชาคณิตศาสตรกําหนดบทบาทหนาที่

ความรับผิดชอบและมอบหมายภาระหนาที่

ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู 

ความสามารถ และประสบการณ 
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ขั้นตอน/กระบวนการ กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและเอกสารที่เก่ียวของ 

และประสบการณ 

3.ประเมินผลที่ไดจากการ

บริหารอาจารยประจํา

หลักสูตร 

มิ.ย. (ในป

ถัดไป) 

คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําหลักสูตร คร้ังที่ 5/2558 

(B.Ed.Math_57_4.1_10) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดประเมิน

ระบบการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร 

พบวา มีอาจารยที่มปีระสบการณสูง จะ

เกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน  พ.ศ. 

2559 และมีอาจารยประจาํหลักสูตรเพยีง 1 

คนเทานั้นที่มีวุฒิปริญญาเอกดานคณิต

ศาสตรศึกษา 

4.กรรมการบริหาร 

หลักสูตรประชุมเพื่อ

ประเมินกระบวนการ ผล

ที่ได และเสนอแนะแนว

ทางการปรับปรุง 

มิ.ย. (ในป

ถัดไป) 

กรรมการประจาํ

หลักสูตร 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําหลักสูตร คร้ังที่ 5/2558 

(B.Ed.Math_57_4.1_10) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี

ขอเสนอแนะวา ควรตองมีการขออัตรากําลัง

ทดแทนอาจารยที่กาํลังจะเกษยีณ โดยควรมี

คุณวุฒิปริญญาเอกดานคณิตศาสตรศึกษา 

 

 4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร มีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรแสดงไดดังแผนผังตอไปนี้ 

 
แผนผัง 4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 
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ขั้นตอน/กระบวนการ กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและเอกสารที่

เก่ียวของ 

1. คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรประชุมรวมกับ

คณาจารยภาควิชาคณิตศาสตร

เพื่อวางแผนสงเสริมและ

พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 

ก.พ. 58 คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและภาควิชา 

รายงานการประชุมภาค  

(คร้ังที่ 2/2558 วาระที่ 

3.2 การจัดโครงการ

พัฒนาบุคลากรและ

นิสิตสูการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21) 

(B.Ed.Math_57_4.1_

12) 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมรวมกับ

คณาจารยภาควิชาคณิตศาสตรเพื่อวางแผน

สงเสริมและพัฒนาอาจารยประจาํหลักสูตร 

2. อาจารยประจาํหลักสูตรเขา

รวมอบรมในโครงการที่สนใจ

หรือคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรอาจจะพิจารณา

มอบหมายใหอาจารยเขารวม

โครงการที่จําเปน 

ก.พ.  ถึง มิ.ย. 

58 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

เอกสารการเขาอบรม

โครงการของอาจารย

ประจําหลักสูตร 

(B.Ed.Math_57_4.1_

13) 

อาจารยประจาํหลักสูตรเขาอบรมโครงการที่

สนใจหรือมีความเชี่ยวชาญภายใตกรอบ

งบประมาณหรือกรรมการบริหารหลักสูตรอาจจะ

พิจารณามอบหมายใหอาจารยเขารวมโครงการที่

จําเปนและมีประโยชนตอการบริหารหลักสูตร

และพัฒนาการเรียนการสอน 

3. ตรวจสอบ ควบคุมและ

กํากับใหอาจารยประจํา

หลักสูตรทุกคนไดรับการ

พัฒนาวิชาการใหเปนไปตาม

เกณฑโดยใชจํานวนโครงการที่

เขารับการอบรมเปนตัวชีว้ัด 

เม.ย. 58 คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร (คร้ังที่ 

3/2558) 

(B.Ed.Math_57_4.1_

14) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสอบถามอาจารย

ประจําหลักสูตรเกี่ยวกับการเขารับพัฒนาวิชาการ 

พบวา มีอาจารยบางทานยังไมไดเขารับการ

พัฒนาวิชาการ ในที่ประชุมมีมติวา ใหอาจารยที่

ยังไมไดเขารับการพัฒนาวิชาการหาโอกาสเขา

รวมกิจกรรมพัฒนาทางวิชาการ 

4. คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรประชุมเพื่อประเมิน

กระบวนการ ผลที่ได และ

เสนอแนะแนวทางการ

ปรับปรุง 

มิ.ย. 58 คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรคร้ังที่ 5/2558 

(B.Ed.Math_57_4.1_

10) 

เมื่อส้ินสุดปการศึกษา คณะกรรมการประจํา

หลักสูตรประชุมเพื่อประเมินระบบ ผลที่ได และ

เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงเพื่อใชวาง

แผนการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจํา

หลักสูตรในปการศึกษา 2558 โดยกระตุนให

อาจารยประจาํหลักสูตรเขารวมการพัฒนา

วิชาการ และจะมีติดตามเปนระยะๆ 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Ed.Math_57_4.1_1 รายงานการประชุมภาค 

B.Ed.Math_57_4.1_2 คําขออัตรากําลังคณิตศาสตร 

B.Ed.Math_57_4.1_3 ประกาศรับสมัครงาน ตําแหนงอาจารย (1) 7-4579 คณะวิทยาศาสตร 

B.Ed.Math_57_4.1_4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปน
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

มหาวิทยาลัย 

B.Ed.Math_57_4.1_5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

B.Ed.Math_57_4.1_6 สมอ.08 

B.Ed.Math_57_4.1_7 เกณฑการประเมินภาระงานของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 

B.Ed.Math_57_4.1_8 สรุปคะแนนภาระงานเชิงปริมาณของอาจารยประจําหลักสูตร 

B.Ed.Math_57_4.1_9 แบบรายงานผลการประเมินระดับคณะ (ปค003/03) และระดับภาควิชา 

(ปค003/02) 

B.Ed.Math_57_4.1_10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 5/2558 

B.Ed.Math_57_4.1_11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 3/2557 

B.Ed.Math_57_4.1_12 รายงานการประชุมภาควิชา ครั้งท่ี 2/2558 

B.Ed.Math_57_4.1_13 โครงการท่ีอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมอบรม 

B.Ed.Math_57_4.1_14 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 3/2558 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.2    คุณภาพอาจารย 

ชนิดของตัวบงช้ี   ปจจัยนําเขา    

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ เทากับ 3.33  คุณภาพดี 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบงชี้นี้จะประกอบดวย  

4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  

  4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  

วิธีการคํานวณคะแนนภาพรวม 

 

คาคะแนนท่ีได =                   
         
 

ผลการดําเนินการ 

ประเด็นในการพิจารณา ผลการดําเนินการ 

4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 คะแนน 

4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 0 คะแนน 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 5 คะแนน 

 3.33 คะแนน 

 

  

            ผลรวมคะแนนประเด็นท่ีประเมิน 

                  จาํนวนประเด็นทั้งหมด 
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ประเด็นท่ี 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑการประเมิน    

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนน 

ระหวาง 0 – 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   

 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  

5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท    

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  

5 = รอยละ 60 ข้ึนไป  

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  

 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  

5 = รอยละ 100   

 

สูตรการคํานวณ    

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

       
 

 

  2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได = 

 

 

ผลการดําเนินการ 

รายการขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินการ 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 2 คน 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  รอยละ 40 

เทียบคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 5 คะแนน 

 

          จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

                  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทัง้หมด 
 X 100 

รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

               ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 X 5 



 

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร หนา 50 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Ed.Math_57_4.2.1_1 คุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร 

 

ประเด็นท่ี 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

เกณฑการประเมิน    

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนน 

ระหวาง 0 – 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   

 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  

 และศาสตราจารยรวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท   

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  

และศาสตราจารยรวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก   

 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  

  และศาสตราจารยรวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =  รอยละ 100 

สูตรการคํานวณ    

  1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

       
 

 

  

  2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 คะแนนท่ีได =  

 

 

ผลการดําเนินการ 

           จํานวนอาจารยประจาํหลักสูตรที่ดํารงตาํแหนงทางวชิาการ 

                      จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทัง้หมด 
 X 100 

  รอยละของอาจารยประจําหลกัสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

  รอยละของอาจารยประจาํหลกัสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

                     ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 X 5 
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รายการขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินการ 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 0 คน 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 

รอยละของอาจารยประจําท่ีท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 0 

เทียบคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 0 คะแนน 

ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  

เกณฑการประเมิน    

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   

 คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

  ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 20 ข้ึนไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท   

คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรท่ี

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 40 ข้ึนไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก   

คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรท่ี 

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 60 ข้ึนไป 

   
สูตรการคํานวณ    

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตร ตามสูตร 

       
 

 

  

  2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 คะแนนท่ีได =  

 

 

 

 

 ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจาํหลักสูตร 

                      จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรท้ังหมด 
 X 100 

  รอยละผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 

                     ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 

 

 X 5 
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ผลการดําเนินการ 

เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินการ 

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 27.4 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 

รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 

รอยละ 548 

เทียบคะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ขอมูลประกอบการคํานวณผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ

ท่ี 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี ้

คา

น้ําหนัก 

จํานวน

ชิ้นงาน 

ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด (คน)   

2 จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีไดรบัการตีพิมพ (อาจารยประจํา

หลักสตูร) 

(ช้ินงาน)   

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40 1 0.4 

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ี

ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ.

ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ  

0.40   

 -   ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร    

 -   บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมท่ี 2 

0.60   

 -   บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู 

TCI กลุมท่ี 2 

0.60   

 -   บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตัิ

และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ. ทราบ

ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list)  

0.80   
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ลําดับ

ท่ี 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี ้

คา

น้ําหนัก 

จํานวน

ชิ้นงาน 

ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

 -   บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยู

ในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ. ทราบ

ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตพิีมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

0.80   

 -   บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

0.80   

 -   บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.  

1.00   

 -   บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ

    ท่ีปรากฏในฐานขอมลูระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

1.00 27 27 

 -   ผลงานไดรบัการจดสิทธิบัตร  1.00   

 -  ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรบัการประเมินผานเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว  

1.00   

 -   ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

 

1.00   

 -   ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจด

ทะเบียน  

1.00   

 -   ตําราท่ีไดรบัการประเมินผานเกณฑการขอตาํแหนงทางวิชาการแลว  1.00   

 -   หนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

แลว 

1.00   

 -   งานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

แลว 

1.00   

 -   ตําราท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00   

 -   หนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00   

 -   งานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง 

    วิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตาํแหนงทางวิชาการ 

1.00   

 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  
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ลําดับ

ที่ 

ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ 

(Full Paper) ที่ไดรับการ

ตีพิมพเผยแพร (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงาน 

และผูรวม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 

วัน-เดือน-ป 

สถานที/่จังหวัด/ประเทศที่จัด หรือชื่อ

วารสาร วันเดือนปที่เผยแพร 

รหัสเอกสาร 

1 Solving Linear Diophantine 

Equation mn2 x + qm2 y = 

pm2 n3 by Row Operation on 

Matrix 

P. Haarsa and S. Pothat Advanced Studies in Theoretical 

Physics,. Vol 8(13), 2014, pp. 571-575 

B.Ed.Math_57_

4.2.3_1 

2 Mathematical Forward 

Problem of EM Response from 

a Right Skewed Curve in 

Overburden 

P. Haarsa and S. Pothat Advanced Studies in Theoretical 

Physics,. Vol 8(11), 2014, pp. 517-521 

B.Ed.Math_57_

4.2.3_2 

3 The Response of EM on a Two 

Layered Earth Model with a 

Conductive Host Medium by 

Maclaurin Series 

Approximation  

P. Haarsa and S. Pothat Applied Mathematical Science,. Vol 

8(27), 2014, pp. 1333-1338 

B.Ed.Math_57_

4.2.3_3 

4 The Energy Method on Wave 

Equation in a Resistant 

Medium with Series Expansion 

P. Haarsa and S. Pothat Applied Mathematical Science,. Vol 

8(117), 2014, pp. 5831-5834 

B.Ed.Math_57_

4.2.3_4 

5 On The Homogeneous 

Dirichlet Conditions for Wave 

Equation 

P. Haarsa and S. Pothat Advanced Studies in Theoretical 

Physics,. Vol 8(15), 2014, pp. 655-660 

B.Ed.Math_57_

4.2.3_5 

6 The Energy Method on 

Diffusion Equation  with 

Homogeneous Boundary 

Conditions 

P. Haarsa and S. Pothat Advanced Studies in Theoretical 

Physics,. Vol 8(19), 2014, pp. 839-843 

B.Ed.Math_57_

4.2.3_6 

7 The Unique Solution on the 

Neumann B.C. of Diffusion 

Equation with Energy Method 

P. Haarsa and S. Pothat Applied Mathematical Science,. Vol 

8(117), 2014, pp. 5835-5838 

B.Ed.Math_57_

4.2.3_7 

8 Mathematical Modeling of 

Electromagnetic Response for 

Conductive Circular Cylinder 

Body Embedded in Ground 

Conductivity Profile 

P. Haarsa  International Journal of Pure and 

Applied Mathematics,. Vol 90(4), 2014, 

pp. 589-599 

B.Ed.Math_57_

4.2.3_8 

9 On Subsection of a Positively 

Skewed Curve Medium of EM 

on a Half Space Earth Model 

P. Haarsa and S. Pothat International Journal of Pure and 

Applied Mathematics,. Vol 93(3), 2014, 

pp. 317-324 

B.Ed.Math_57_

4.2.3_9 

10 Mathematical Forward 

Problem of EM Response from 

P. Haarsa and S. Pothat Advanced Studies in Theoretical 

Physics,. Vol 8(11), 2014, pp. 523-527 

B.Ed.Math_57_

4.2.3_10 
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ลําดับ

ที่ 

ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ 

(Full Paper) ที่ไดรับการ

ตีพิมพเผยแพร (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงาน 

และผูรวม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 

วัน-เดือน-ป 

สถานที/่จังหวัด/ประเทศที่จัด หรือชื่อ

วารสาร วันเดือนปที่เผยแพร 

รหัสเอกสาร 

a Right Skewed Curve in Host 

Hedium 

11 Mathematical Model of 

Magnetometric Resistivity 

Sounding for Conductivity with 

a PSB Host Medium 

P. Haarsa International Journal of Pure and 

Applied Mathematics,. Vol 90(4), 2014, 

pp. 573-582 

B.Ed.Math_57_

4.2.3_11 

12 On the Linear Diophantine 

Equation mn2 x + qm2 y = 

pm2 n3 

P. Haarsa and S. Pothat Advanced Studies in Theoretical 

Physics,. Vol 8(10), 2014, pp. 471-474 

B.Ed.Math_57_

4.2.3_12 

13 On the Three Dimensional 

Laplace Problem with Dirichlet 

Condition 

P. Haarsa and S. Pothat Applied Mathematical Science,. Vol 

8(83), 2014, pp. 4097-4101 

B.Ed.Math_57_

4.2.3_13 

14 On the Fourier Transform for 

Heat Equation 

P. Haarsa and S. Pothat Applied Mathematical Science,. Vol 

8(82), 2014, pp. 4063-4067 

B.Ed.Math_57_

4.2.3_14 

15 Solving Linear Diophantine 

Equation mn2x+qm2y = 

pm2n3 by a Finite Continued 

Fraction 

P. Haarsa and S. Pothat International Journal of Pure and 

Applied Mathematics,. Vol 94(4), 2014, 

pp. 583-588 

B.Ed.Math_57_

4.2.3_15 

16 Series expansion of wave 

equation in a resistant 

medium 

P. Haarsa and S. Pothat Advanced Studies in Theoretical 

Physics,. Vol 8(16), 2014, pp. 667-671 

B.Ed.Math_57_

4.2.3_16 

17 On Maclaurin Series 

Approximation of EM 

Response from a Right Skewed 

Curve Ground 

P. Haarsa and S. Pothat Applied Mathematical Science,. Vol 

8(46), 2014, pp. 2251-2255 

B.Ed.Math_57_

4.2.3_17 

18 The Unique Solution on Two 

Dimensional Laplace Problem 

with the Maximum Principle 

P. Haarsa and S. Pothat Applied Mathematical Science,. Vol 

8(93), 2014, pp. 4641-4644 

B.Ed.Math_57_

4.2.3_18 

19 Nonincreasing Energy Function 

on Inhomogeneous Diffusion 

Equation with Neumann B.C. 

P. Haarsa and S. Pothat Applied Mathematical Science,. Vol 

8(93), 2014, pp. 4637-4640 

B.Ed.Math_57_

4.2.3_19 

20 On Subsection Method of a 

PSC Medium of EM on a Two 

Layered Ground Model  

P. Haarsa and S. Pothat International Journal of Pure and 

Applied Mathematics,. Vol 93(3), 2014, 

pp. 389-397 

B.Ed.Math_57_

4.2.3_20 

21 On the Unique Solution of 

Diffusion Equation with 

P. Haarsa and S. Pothat Advanced Studies in Theoretical 

Physics,. Vol 8(20), 2014, pp. 845-848 

B.Ed.Math_57_
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ลําดับ

ที่ 

ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ 

(Full Paper) ที่ไดรับการ

ตีพิมพเผยแพร (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงาน 

และผูรวม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 

วัน-เดือน-ป 

สถานที/่จังหวัด/ประเทศที่จัด หรือชื่อ

วารสาร วันเดือนปที่เผยแพร 

รหัสเอกสาร 

Neumann B.C. by Maximum 

Principle 

4.2.3_21 

22 Mathematical Model of 

Magnetometric Resistivity 

Sounding for a Conductive 

Medium with a Positively 

Skewed Bulge Overburden 

P. Haarsa and S. Pothat International Journal of Pure and 

Applied Mathematics,. Vol 90(2), 2014, 

pp. 153-164 

B.Ed.Math_57_

4.2.3_22 

23 The Frobenius Method on a 

Second-Order Homogeneous 

Linear ODEs 

P. Haarsa and S. Pothat Advanced Studies in Theoretical 

Physics,. Vol 8(25), 2014, pp. 1145-1148 

B.Ed.Math_57_

4.2.3_23 

24 From Combinatorial Problems 

to Graph Colorings 

E. Andrews, C. 

Lumduanhom and P. 

Zhang 

Journal of Combinatorial Mathematics 

and Combinatorial Computing, Vol 90, 

2014, pp. 75-95 

B.Ed.Math_57_

4.2.3_24 

25 On Eulerian irregularity of 

Prisms, Grids and Powers of 

Cycles. 

E. Andrews, C. 

Lumduanhom and P. 

Zhang 

Journal of Combinatorial Mathematics 

and Combinatorial Computing, Vol 90, 

2014, pp. 167-184 

B.Ed.Math_57_

4.2.3_25 

26 On monochromatic subgraphs 

of edge-colored complete 

graphs 

E. Andrews, F. Fujie,  

K. Kolasinski, C. 

Lumduanhom and Adam 

Yusko 

Discussiones Mathematicae, Graph 

Theory, Vol 34, 2014, pp. 5-22 

B.Ed.Math_57_

4.2.3_26 

27 On Eulerian irregularity in 

graphs 

E. Andrews, C. 

Lumduanhom and P. 

Zhang 

Discussiones Mathematicae, Graph 

Theory Vol 34, 2014, pp. 391-408 

B.Ed.Math_57_

4.2.3_27 

28 How does undergraduates' 

understanding of the function 

concept evolve during the 

course of a semester?  

Demeke, E.,Mateescu, V., 

& Janjaroon, A. 

(2014, February). Paper presented at the 

17th annual meeting of the SIGMAA on 

RUME Conference, Denver, CO during 

Feb. 27 – Mar. 1 2014. 

B.Ed.Math_57_

4.2.3_28 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Ed.Math_57_4.2.3_1 

ถึง 

B.Ed.Math_57_4.2.3_28 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ 

 

ตัวบงช้ีท่ี 4.3    ผลท่ีเกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร   

ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ เทากับ 3 คุณภาพปานกลาง 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวบงช้ียอย 
ปการศึกษาท่ีรับเขาศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2555 2556 2557 

การคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร 100% 100% 100% 
3 

 
ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตร

และอาจารยผูสอน 

ไมได

ประเมิน 

ไมได

ประเมิน 

4.65 

 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Ed.Math_57_4.3_1 คําสั่งแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

B.Ed.Math_57_4.3_2 สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารยประจํา

หลักสูตรและอาจารยผูสอน ปการศึกษา 2557 จาก E-Survey แบบ

ประเมินท่ี 200-58-15 (ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2557) 
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องคประกอบที่ 5  หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

ตัวบงช้ีท่ี   
ผลการดําเนินงาน ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 

ตัวบงชี้ท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      นอย 

ตัวบงชี้ท่ี  5.2  การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

   

 

 

นอย 

ตัวบงชี้ท่ี  5.3  การประเมินผูเรียน      นอย 

ตัวบงชี้ท่ี  5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ

5 คะแนน ดีมาก 

คาเฉล่ียผลการดําเนินงานองคประกอบท่ี 5 2.50 ปานกลาง 

 

ตัวบงช้ีท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ เทากับ 2 มีคุณภาพนอย 

ผลการดําเนินงาน 
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 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มีระบบในการออกแบบหลักสูตร สาระรายวิชาใน

หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตร แสดงไดดังแผนผัง 5.1.1

กําหนดปรัชญา วิสัยทัศนของหลักสูตร

กําหนดรูปแบบของหลักสูตร

วางแผนการปรับปรุงหลักสูตร

สาระของรายวิชาและการจัดการเรียนการสอน

อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับคณะกรรมการบริหารภาควิชา

คณิตศาสตรกําหนดรายวิชาที่เปดสอน

คณาจารยผูสอนกําหนดเนื้อหารายวิชา เสนอตอหลักสูตร 

คณาจารยผูสอนจัดการเรียนการสอน

นิสิตประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจที่มีตอรายวิชา

และหลักสูตร

อาจารยประจําหลักสูตรรวบรวมขอมูลและจัดทําขอสรุปสําหรับ

การปรับปรุงสาระรายวิชาและปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป

 
แผนผัง 5.1.1 การออกแบบหลักสูตร การกําหนดสาระของรายวิชาในหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร 
 

ขั้นตอน/

กระบวนการ 

กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและเอกสาร

ที่เก่ียวของ 

1. กําหนดปรัชญา  

วิสัยทัศนของ

หลักสูตร 

 

พ.ศ. 2555 อาจารยประจาํ

หลักสูตร 

มคอ. 2 หลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร 

(5 ป) (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

(B.Ed.Math_57_5.1

ปรัชญาของหลักสูตร: 

ครูคณิตศาสตรที่มีความรู ความสามารถ และ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู พัฒนาการศึกษาและสังคมให

เจริญงอกงาม  
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ขั้นตอน/

กระบวนการ 

กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและเอกสาร

ที่เก่ียวของ 

_1) 

2. กําหนดรูปแบบ

ของหลักสูตร 

พ.ศ. 2554 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2555 

อาจารยประจาํ

หลักสูตร 

 1. มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตรและ

สาขาศึกษาศาสตร 

(หลักสูตรหาป) (มคอ. 

1) พ.ศ. 2554 

(B.Ed.Math_57_5.1

_2) 

2. มคอ. 2 หลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร 

(5 ป) (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

(B.Ed.Math_57_5.1

_1) 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 5 ป 

3. วางแผนการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

พ.ศ. 2555 1. อาจารย

ประจําหลักสูตร 

2. คณะรวมผลิต 

1. มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตรและ

สาขาศึกษาศาสตร 

(หลักสูตรหาป) (มคอ. 

1) พ.ศ. 2554 

(B.Ed.Math_57_5.1

_2) 

2. มคอ. 2 หลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร 

(5 ป) (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

(B.Ed.Math_57_5.1

_1) 

ตัวแทนอาจารยประจําหลักสูตร เขารวมประชุมกับคณะ

รวมผลิตในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และนําผลที่

ไดมาถายทอดใหกับอาจารยประจาํหลักสูตร เพื่อ

ปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรหาป) 

(มคอ. 1) พ.ศ. 2554 ใหเปนไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (หลักสูตรหา

ป) ประกาศ ณ วันที ่15 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยมี

ตัวแทนของหลักสูตรไปประชุมกบัคณะรวมผลิต โดย

เพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรูเปน 6 ดาน ไดแก ดาน

คุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทกัษะทางปญญา 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานทักษะ

การจัดการเรียนรู  

สาระรายวิชาในหลักสูตรแยกออกเปน 3 สวน ไดแก 1) 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงดําเนินการโดยสํานักวิชาศึกษา

ทั่วไป        2) หมวดวิชาเฉพาะดาน แบงเปน วิชาชีพ

ครู ดําเนินการโดยคณะศึกษาศาสตร  และ วิชาเอก 

ดําเนินการโดยภาควิชา และ  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ซ่ึงนิสิตจะเลือกตามความสนใจ

ของตนเอง 

หลักสูตรที่ใชในปจจุบันเปนหลักสูตรการ ศึกษาบัณฑิต 



 

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร หนา 61 

 

ขั้นตอน/

กระบวนการ 

กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและเอกสาร

ที่เก่ียวของ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2556) ซ่ึงจะครบรอบการปรับปรุง ในปการศึกษา 2561 

4. กําหนดสาระ

ของรายวิชาและ

การจัดการเรียน

การสอน 

 1. สํานักวิชา

ศึกษาทั่วไป 

2. คณะ

ศึกษาศาสตร 

3. อาจารย

ประจําหลักสูตร 

1. มคอ. 2 หลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร 

(5 ป) (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

(B.Ed.Math_57_5.1

_1) 

สาระของรายวิชาในหลักสูตรสามารถดูไดจาก มคอ. 2 

5. อาจารยประจาํ

หลักสูตรรวมกับ

คณะกรรมการ

บริหารภาควิชา

กําหนดรายวิชาที่

เปดสอน 

 1. อาจารย

ประจําหลักสูตร 

2. 

คณะกรรมการ

บริหารภาควิชา 

ตารางสอน ภาคเรียน

ท่ี 1/2557 และ 

2/2557 

(B.Ed.Math_57_5.1

_3) 

อาจารยประจาํหลักสูตรไดกําหนดรายวชิาไวในแผนการ

เรียน และใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณารายวิชาที่จะเปด

สอนโดยวางแผนรวมกับนิสิตในที่ปรึกษา เพื่อ

ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่กาํหนด ซ่ึงคําอธิบาย

รายวิชาอยูใน มคอ. 2 ตามสวนที่สํานักวิชาศึกษาทั่วไป 

คณะศึกษาศาสตร และภาควิชาคณิตศาสตรกําหนด

ต้ังแตจัดทําหลักสูตร 

6. คณาจารย

ผูสอนกําหนด

เนื้อหารายวิชา 

เสนอตอหลักสูตร 

30 วันกอน

เปดภาค

เรียน 

คณาจารยผูสอน

รายวิชา 

ตัวอยาง มคอ.3 

(B.Ed.Math_57_5.1

_4) 

 

คณาจารยผูสอนจัดทํารายละเอยีดของ มคอ.3 เพื่อ

เสนอตอหลักสูตร 

7. คณาจารย

ผูสอนจัดการเรียน

การสอน 

ภาคเรียนที่ 

1 และ 2 

คณาจารยผูสอน

รายวิชา 

 คณาจารยผูสอนไดจัดการเรียนการสอนเปนไปตามที่

กําหนดไวใน มคอ.3 

8. นิสิตประเมิน

ทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์และ

ความพึงพอใจที่มี

ตอรายวิชาและ

หลักสูตร 

หลังสอบ

กลางภาค

เรียน 

นิสิตที่

ลงทะเบียน

รายวิชา 

ปค 003 

(B.Ed.Math_57_5.1

_5) 

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ สามารถ

ประเมิน ปค 003 ไดต้ังแตหลังจากสอบกลางภาคเรียน

แลว โดยอาจารยผูสอนจะกระตุนใหนิสิตเขาไปประเมิน

ในระบบลงทะเบียน (SUPREME) 

9. อาจารยประจาํ

หลักสูตรรวบรวม

ขอมูลและจัดทํา

ขอสรุปสําหรับการ

ปรับปรุงสาระ

รายวิชาและ

หลังสอบ

ปลายภาค

เรียน 

อาจารยประจาํ

หลักสูตร 

 

1. รายงานการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

(B.Ed.Math_57_5.1

_6) 

2. มคอ.5 

(B.Ed.Math_57_5.1

_7) 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 

หลักสูตรที่ใชในปการศึกษา 2557 นั้นเปนหลักสูตร

ปรับปรุง 2556 ซ่ึงยังไมถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตร

ตามเกณฑที่กําหนด (กําหนดใหปรับปรุงทุกๆ 5 ป) 

อยางไรก็ตามอาจารยประจาํหลักสูตรเหน็วาควรจะได

ปรับสาระของรายวิชาเปนระยะ เพือ่ใหมีความทันสมัย

ตามความกาวหนาของศาสตรในสาขา จึงไดนําทฤษฎี

และความรูใหมที่ไดจากการอบรม เชน การเรียนรูใน



 

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร หนา 62 

 

ขั้นตอน/

กระบวนการ 

กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและเอกสาร

ที่เก่ียวของ 

ปรับปรุงหลักสูตร

คร้ังตอไป 

 ศตวรรษที่ 21 สอดแทรกในเนื้อหาของรายวิชา คณ 

382 การแกปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับครูและเตรียม

ความพรอมในการปรับปรุง มคอ. 3 ในปการศึกษาตอไป 

เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมยั 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Ed.Math_57_5.1_1 มคอ. 2  

B.Ed.Math_57_5.1_2 มคอ. 1 

B.Ed.Math_57_5.1_3 ตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2557 และ 2/2557 

B.Ed.Math_57_5.1_4 ตัวอยางของ มคอ. 3  

B.Ed.Math_57_5.1_5 แบบรายงานผลการประเมิน ปค 003 ระดับภาควิชา ภาคเรียนท่ี 1/2557 

และ 2/2557 

B.Ed.Math_57_5.1_6 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

B.Ed.Math_57_5.1_7 ตัวอยางของ มคอ. 5 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2     การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ เทากับ 1 มีคุณภาพนอย 

ผลการดําเนินงาน  

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มีระบบการวางตัวผูสอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน ดังแผนผังตอไปนี้ 



 

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร หนา 63 

 

 
แผนผัง 5.2.1 ระบบในการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 
ขั้นตอน/กระบวนการ กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและเอกสารที่

เก่ียวของ 

1. สํารวจความ

เชี่ยวชาญ ความพรอม

และความสนใจของ

อาจารยผูสอน 

 คณาจารยภาควิชา

คณิตศาสตร 

เอกสารขอมูลอาจารย

เกี่ยวกบัสาขาวิชาที่

เชี่ยวชาญ (เว็บภาค) 

(B.Ed.Math_57_5.2_1)  

 

ใหอาจารยกรอกขอมูลเกีย่วกับประวัติ

การศึกษา สาขาวิชาที่เชีย่วชาญ และ

งานวิจัยสนใจ 

2. พิจารณาคุณสมบัติ 

เพื่อกําหนดผูสอน/ คุม

 อาจารยประจาํ

หลักสูตร 

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 

1/2557 และ 2/2557 

การพิจารณาคุณสมบัติของผูสอนตาม

เอกสารที่ไดใหอาจารยทุกทานกรอกขอมูล



 

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร หนา 64 

 

ขั้นตอน/กระบวนการ กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและเอกสารที่

เก่ียวของ 

วิทยานพินธ (B.Ed.Math_57_5.2_2) เพื่อมากําหนดรายวิชาใหกับอาจารยสอน

ตามที่อาจารยมีความเชี่ยวชาญ  

3. พัฒนาทักษะทาง

วิชาการ/วิชาชพี 

ตลอดป อาจารยประจาํ

หลักสูตร 

โครงการที่อาจารย

ประจําหลักสูตรเขารวม

อบรม 

(B.Ed.Math_57_5.2_3) 

ในปการศึกษา 2557 อาจารยประจํา

หลักสูตรรอยละ 100 เขารวมการอบรม

เพื่อเพิ่มพูนความรู และทักษะทางวิชาการ 

4. จัดทํา มคอ. 3 ให

ทันสมัยในดานเนื้อหา 

กิจกรรมการเรียน การ

วัดและประเมินผลให

สอดคลองกับผลการ

เรียนรู 6 ดาน 

30 วันกอน

เปดภาค

เรียน 

อาจารยผูสอน ตัวอยาง มคอ. 3 วิชา 

คษ 471 บูรณาการวธิี

วิทยาสําหรับครู

คณิตศาสตร 

(B.Ed.Math_57_5.2_4) 

1.อาจารยผูสอนไดจัดทํา มคอ. 3 แสดง

รายละเอียดของวิชาในหวัขอทีก่ําหนด ให

เปนไปตามแผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก

หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

2. รายวิชาใดที่มีการเปดสอนหลายกลุม 

อาจารผูสอนตองจัดทาํ มคอ.3 ใชเอกสาร

ประกอบการสอน ออกขอสอบ และ

พิจารณาการตัดเกรดรวมกัน 

5. พิจารณา มคอ 3 โดย

ใช มคอ 5 ของป

การศึกษากอนหนา 

ประกอบ พรอม

เสนอแนะแนวทางการ

จัดการเรียนการสอน 

 อาจารยผูสอน ตัวอยาง มคอ.5 วิชา คษ 

471 บูรณาการวิธวีิทยา

สําหรับครูคณิตศาสตร 

ของปกอนหนา

(B.Ed.Math_57_5.2_5) 

และ มคอ. 3 ปปจจุบัน 

(B.Ed.Math_57_5.2_4) 

มีการปรับปรุง มคอ.3 ตามที่เสนอแนะไว

ใน มคอ. 5 ปกอนหนา  

6. ดําเนินการจัดการ

เรียนการสอนและ

ประเมินผลการเรียนรู

ตามแบบ ELO ให

สอดคลองกับผลการ

เรียนรู 6 ดาน 

 อาจารยผูสอน 1. ตัวอยาง การ

ประเมินผลการเรียนรูใน

รายวิชา คณ 382 การ

แกปญหาทาง

คณิตศาสตรสําหรับครู 

(B.Ed.Math_57_5.2_6) 

2. ตัวอยางกิจกรรมลาย

ผาไทย ในรายวิชา คณ 

382 การแกปญหาทาง

คณิตศาสตรสําหรับครู 

(B.Ed.Math_57_5.2_7) 

มีการนําผลจากการวิจยัในระดับปริญญา

เอก เร่ืองการส่ือสารทางคณิตศาสตรดวย

ทาทางในบริบทของการศึกษาชั้นเรียน

และวิธกีารแบบเปด มาใชในการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชา คณ 382 ท่ีเนน

เนื้อหาและทกัษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตรโดยใชวิธีการแบบเปด อกีทัง้

ยังมีการบูรณาการการเรียนการสอนใน

รายวิชา คณ 382 กับ 

- การวิจยั เร่ืองการศึกษาทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตรของนิสิตที่ใช

วิธีการแบบเปดและในการจัดคาย

คณิตศาสตร    



 

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร หนา 65 

 

ขั้นตอน/กระบวนการ กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและเอกสารที่

เก่ียวของ 

- การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย

การศึกษาลายผาไทย   

- การบริการวิชาการแกสังคม โดยใหนิสิต

ไปจัดโครงการคายสูฝน...วันอัจฉริยะ ณ 

จังหวัดสิงหบุรี และโครงการคาย math 

day ณ จังหวัดนครนายก ซ่ึงนิสิตที่เรียน

รายวิชานี้ตองออกไปจัดกิจกรรมใหกับ

นักเรียนในโรงเรียนตางจังหวัด  

7. จัดทํา มคอ. 5 30 วัน

หลังจาก

สอบปลาย

ภาควัน

สุดทาย 

อาจารยผูสอน มคอ. 5 อาจารยผูสอนทุกรายวิชาดําเนินการจัดทํา 

มคอ. 5 ภายใน 30 วันหลังจากสอบปลาย

ภาควันสุดทาย 

8. จัดทํา มคอ. 7 เพือ่นํา

ผลไปปรับปรุงการเรียน

การสอนในปการศึกษา

ถัดไป 

60 วันหลัง

จบป

การศึกษา 

อาจารยผูสอน มคอ. 7 อาจารยประจาํหลักสูตรดําเนินการจัดทาํ  

มคอ.7 เพื่อสรุปผลการดําเนินการของ

หลักสูตรตลอดปการศึกษา ภายใน 60 วัน

หลังจบปการศึกษา 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Ed.Math_57_5.2_1 เอกสารขอมูลอาจารยเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ 

B.Ed.Math_57_5.2_2 ตารางสอน ภาคเรียนท่ี 1/2557 และ 2/2557 

B.Ed.Math_57_5.2_3 โครงการท่ีอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมอบรม 

B.Ed.Math_57_5.2_4 ตัวอยาง มคอ. 3 วิชา คษ 471 บูรณาการวิธีวิทยาสําหรับครู

คณิตศาสตร 

B.Ed.Math_57_5.2_5 ตัวอยาง มคอ.5 วิชา คษ 471 บูรณาการวิธีวิทยาสําหรับครูคณิตศาสตร

ของปการศึกษา 2556 

B.Ed.Math_57_5.2_6 ตัวอยาง การประเมินผลการเรียนรูในรายวิชา คณ 382 การแกปญหา

ทางคณิตศาสตรสําหรับครู 

B.Ed.Math_57_5.2_7 ตัวอยางกิจกรรมลายผาไทย ในรายวิชา คณ 382 การแกปญหาทาง

คณิตศาสตรสําหรับครู 

 



 

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร หนา 66 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3     การประเมินผูเรียน  

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน  ระดับคุณภาพตามเกณฑ เทากับ 2 มีคุณภาพนอย 

ผลการดําเนินงาน  

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร วางระบบการประเมินผูเรียน ดังแผนผัง 

5.3.1 

 
แผนผัง 5.3.1 ระบบการประเมินผูเรียน 

 



 

รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร หนา 67 

 

ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 

กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและเอกสารที่

เก่ียวของ 

1. กําหนดวธิีการ

ประเมินให

ครอบคลุม

จุดมุงหมาย 3 

ประการ ไดแก 

- Assessment for 

learning 

- Assessment as 

learning 

- Assessment of 

learning 

กอนเปด

ภาคเรียน 

อาจารยผูสอน 1. ตัวอยางอนุทินในการ

สะทอนผลการเรียนรูของ

นิสิต วิชา คณ 382 การ

แกปญหาทางคณิตศาสตร  

สําหรับครู 

(B.Ed.Math_57_5.3_1) 

2. ตัวอยางวีดีทัศนการ

นําเสนอผลงานของนิสิต 

วิชา คณ 382 การ

แกปญหาทางคณิตศาสตร  

สําหรับครู 

(B.Ed.Math_57_5.3_2) 

3. ตัวอยางขอสอบ วิชา 

คณ 382 

(B.Ed.Math_57_5.3_3) 

- อาจารยมกีารประเมินผลนิสิต เพื่อนาํผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการวธิีการสอนของอาจารย 

โดยใชอนุทินที่นิสิตเขียนมาใชในการปรับปรุงการ

เรียนการสอนของนิสิตในคร้ังตอไป  

- อาจารยผูสอนประเมินนิสิต เพื่อใหนิสิตสามารถ

นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียน

ของตนเองได จนเกิดการเรียนรู (โดยการสะทอนผล

การเรียนรูในการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน) 

- การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแผนที่

แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ

เรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping)  

2. กําหนดวธิีการ

วัดผลไวใน มคอ.3 

30 วัน กอน

เปดภาค

เรียน 

อาจารย

ประจํา

หลักสูตร 

มคอ. 3 อาจารยผูสอนกาํหนดวธิีการวัดผลการจดัการเรียนรู

ไวใน มคอ. 3 

3. กําหนดการ

ประเมินใหสอดคลอง

กับ curriculum 

mapping 

30 วัน กอน

เปดภาค

เรียน 

อาจารย

ประจํา

หลักสูตร 

1. ตัวอยางแผนที่แสดง

การกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผล

การเรียนรูจากหลักสูตรสู

รายวิชา (Curriculum 

Mapping) ใน มคอ. 2 

(B.Ed.Math_57_5.3_4) 

2. ตัวอยาง มคอ. 3 วิชา 

คณ 382 การแกปญหา

ทางคณิตศาสตร  

สําหรับครู 

(B.Ed.Math_57_5.3_5) 

อาจารยผูสอนไดมีการกาํหนดการประเมินการ

เรียนรูของนิสิต ใน มคอ. 3 ใหเปนไปตาม การ

กําหนดการประเมินการเรียนรูที่สอดคลองกับ แผน

ที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล

การเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) ใน มคอ. 2 

4. พัฒนาเคร่ืองมือ

ประเมินใหมีความ

หลากหลาย เพือ่ให

สอดคลองกับการ

ประเมินตามสภาพ

จริง 

 อาจารยผูสอน 1. แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ 

(B.Ed.Math_57_5.3_6) 

2. อนุทิน (Writing 

Journal) 

(B.Ed.Math_57_5.3_1) 

3. ตัวอยางวีดิทัศนในการ

แกปญหาของนิสิตในชั้น

เรียนวิชา คณ 382 

(B.Ed.Math_57_5.3_2) 

บางรายวิชามีเคร่ืองมือในการประเมินผลการเรียนรู

ที่หลากหลาย เชน แบบทดสอบ อนุทิน และนิสิตได

ลงมือปฏิบัติจริง 
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ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 

กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและเอกสารที่

เก่ียวของ 

5. แจงวิธีประเมิน

ใหกับผูเรียน พรอม

กับกําหนดใหผูเรียน

มีสวนรวมในการ

ประเมิน 

 อาจารยผูสอน  Course Syllabus วิชา 

คณ 382 

(B.Ed.Math_57_5.3_7) 

 

 

6. ประเมินผลตาม

สภาพจริงและให

ขอมูลปอนกลับ

ผูเรียนอยาง

สม่ําเสมอ 

 

ระหวางภาค

เรียน 

อาจารยผูสอน ตัวอยางวีดิทัศน ใน

รายวิชา คณ 382 

(B.Ed.Math_57_5.3_2) 

ในรายวิชา คณ 382 ไดใหนิสิตนําเสนอผลงานหนา

ชั้นเรียน และสะทอนผลการทํากิจกรรมของนิสิต 

เพื่อใหนิสิตไดรับทราบการผลการเรียนรูของตนเอง 

เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาผลงานตอไป 

7. รวบรวมคะแนน/

ตัดเกรด 

 อาจารยผูสอน คะแนนในรายวิชา คษ 

471 

(B.Ed.Math_57_5.3_8) 

- อาจารยผูสอนไดมีการประชุมพจิารณาการตัด

เกรด 

- ในรายวิชาที่มีอาจารยสอนรวม จะมกีารออก

ขอสอบ ใหนําคะแนนรวมของแตละอาจารยมา

พิจารณาการตัดเกรดรวมกัน 

8. ทวนสอบผลการ

ประเมิน 

 อาจารย

ประจํา

หลักสูตร 

รายงานการประชุมการ

ทวนสอบ 

(B.Ed.Math_57_5.3_9) 

รายวิชาใดมีการตัดเกรดที่ดูแลวผิดปกติ เชน มีเกรด 

A หรือ E จํานวนมาก ไดใหอาจารยผูสอนอธิบาย

เหตุผลของการใหเกรดดังกลาว อีกทั้งหากมีนิสิต

จํานวนมากถอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ก็ไดให

อาจารยผูสอนรายวิชานั้นอธิบายรายละเอียดหรือ

สาเหตุที่อาจจะทําใหมีนิสิตถอนรายวิชานั้น 

9. แจงคะแนน/เกรด

ใหกับผูเรียน 

 ระบบ 

Supreme 

ตัวอยางรายงานเกรดของ

นิสิต 

(B.Ed.Math_57_5.3_10) 

อาจารยผูสอนไดกดสงผลคะแนนหลังจากที่ไดผานที่

ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะแลวในระบบ 

SUPREME หลังจากนั้นนิสิตสามารถเหน็ผลการ

เรียนรูของตนเองไดทันที 

10. ทวนสอบ

มาตรฐานผลสัมฤทธิ์

ของผูเรียนตาม TQF 

 อาจารย

ประจํา

หลักสูตร 

รายงานอาจารยประจํา

หลักสูตร คร้ังที่ 5/2558 

เพื่อพิจารณา มคอ. 5 

ตาม TQF 

(B.Ed.Math_57_5.3_11) 

อาจารยประจาํหลักสูตร ไดมีการประชมุเพื่อ

พิจารณา มคอ. 5 ใหเปนไปตาม TQF  

11. ประเมินการ

จัดการเรียนการ

สอน/การประเมิน

หลักสูตร 

60 วันหลัง

ปดภาค

เรียน 

อาจารย

ประจํา

หลักสูตร 

 มคอ. 7 

(B.Ed.Math_57_5.3_12) 

อาจารยประจาํหลักสูตรไดมีการจัดทาํ มคอ. 7 เพื่อ

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร  

12. พัฒนาและ

ปรับปรุงระบบการ

ประเมินผูเรียน 

 อาจารย

ประจํา

หลักสูตร 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจํา

หลักสูตร คร้ังที่ 6/2558  

(B.Ed.Math_57_5.3_13) 

อาจารยประจาํหลักสูตรไดมีการพจิารณาผลการ

ดําเนินการตาม มอค. 7 เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

ระบบการประเมินผูเรียนในปการศึกษาถัดไป 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Ed.Math_57_5.3_1 ตัวอยางอนุทินในการสะทอนผลการเรียนรูของนิสิต วิชา คณ 382 การ

แกปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับครู 

B.Ed.Math_57_5.3_2 ตัวอยางวีดีทัศนการนําเสนอผลงานของนิสิต วิชา คณ 382 การ

แกปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับครู  

 

B.Ed.Math_57_5.3_3 ตัวอยางขอสอบ วิชา คณ 382 การแกปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับครู  

B.Ed.Math_57_5.3_4 ตัวอยางแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ

เรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ใน มคอ. 2 

B.Ed.Math_57_5.3_5 ตัวอยาง มคอ. 3 วิชา คณ 382 การแกปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับ

ครู  

B.Ed.Math_57_5.3_6 ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

B.Ed.Math_57_5.3_7 Course Syllabus วิชา คณ 382 การแกปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับ

ครู 

B.Ed.Math_57_5.3_8 ตัวอยางคะแนนในรายวิชา คษ 471 บูรณาการวิธีวิทยาสําหรับครู

คณิตศาสตร 

B.Ed.Math_57_5.3_9 รายงานการประชุมการทวนสอบ 

B.Ed.Math_57_5.3_10 ตัวอยางรายงานเกรดของนิสิต 

B.Ed.Math_57_5.3_11 รายงานอาจารยประจําหลักสูตร ครั้งท่ี 6/2558 เพ่ือพิจารณา มคอ. 5 

ตาม TQF 

B.Ed.Math_57_5.3_12 มคอ. 7 

B.Ed.Math_57_5.3_13 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร ครั้งท่ี 6/2558 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.4    ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   

ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ เทากับ 5 คุณภาพ ดีมาก 

ตารางตอไปนี้แสดงผลการดําเนินงานของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ 17 ขอ 

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 

 
รายการหลักฐาน 

1 อาจารยประจําหลักสตูรอยางนอยรอย

ละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตร  

อาจารยประจําหลักสตูรอยางนอยรอยละ 80 มี

สวนรวมในการประชุมจาํนวน 16 ครั้งในป

การศึกษา 2557 เพ่ือวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงาน  

B.Ed.Math_57_5.4_1 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 

ไดรับการรับทราบจาก สกอ. เมื่อวันท่ี 17 เม.ย. 

2557 โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

B.Ed.Math_57_5.4_2 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 

และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปด

สอนใน แตละภาคการศึกษา ใหครบทุก

รายวิชา 

หลักสตูร มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ 

มคอ. 3 ในภาคเรียนท่ี 1/2557 จํานวน 37 วิชา 

และภาคเรยีนท่ี 2/2557 จํานวน 49 วิชา กอน

การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาครบทุก

รายวิชา  

 

B.Ed.Math_57_5.4_3 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ

ของประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี 

ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 

30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปด

สอนใหครบทุกรายวิชา 

หลักสตูร ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ในภาคเรียนท่ี 1/2557 

จํานวน  37  วิชา และภาคเรียนท่ี 2/2557 

จํานวน 49 วิชา ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาค

เรียนท่ี 2557 ครบทุกรายวิชา  

 

B.Ed.Math_57_5.4_4 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

หลักสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 

วัน หลังปการศึกษา 

หลักสตูร มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน 

หลังสิ้นสุดปการศึกษา 2557 

B.Ed.Math_57_5.4_5 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน 

มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอย

มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ 

มคอ. 4 (ถามี) 20 วิชา ซึ่งคิดเปนอยางรอยละ 

B.Ed.Math_57_5.4_6 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 

 
รายการหลักฐาน 

รอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแต

ละปการศึกษา 

51.28 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
 

หมายเหตุ การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ เฉพาะรายวิชา

39 รายวิชาท่ีภาควิชาดาํเนินการสอนเทาน้ัน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอน กลยุทธการสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการ

ประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน 

มคอ. 7 ปท่ีแลว 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรยีนรู 

จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 

มคอ. 7 ปท่ีแลว 

B.Ed.Math_57_5.4_7 

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการ

ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 

ไมมีอาจารยใหม ไมประเมิน 

9 อาจารยประจําหลักสตูรทุกคนไดรบั

การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

อาจารยประจําหลักสตูรทุกคนไดรบัการพัฒนา

ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึง

ครั้ง 

B.Ed.Math_57_5.4_8 

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ

สอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 

ตอป 

มีจํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถา

มี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม

นอยกวารอยละ 50 ตอป 

B.Ed.Math_57_5.4_9 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป

สุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมตีอคุณภาพ

หลักสตูร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จาก

คะแนนเตม็ 5.00 

 ไมประเมิน 

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมี

ตอบัณฑติใหม เฉลีย่ไมนอยกวา 3.50 

จากคะแนนเตม็ 5.00 

 ไมประเมิน 

13 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอ
ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรู 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรู เฉลี่ย 3.85 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

B.Ed.Math_57_5.4_12 

14 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอ
ระบบอาจารยท่ีปรึกษา เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบอาจารยท่ี
ปรึกษา เฉลี่ย 4.21 จากคะแนนเตม็ 5.0 

B.Ed.Math_57_5.4_13 

15 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอ
กิจกรรมพัฒนาความเปนครู เฉลีย่ไมนอย

ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอกิจกรรมพัฒนา
ความเปนครู เฉลี่ย 4.75 จากคะแนนเต็ม 5.0 

B.Ed.Math_57_5.4_14 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 

 
รายการหลักฐาน 

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 (ผลการดําเนินงานจากคณะศึกษาศาสตร) 
16 อาจารยผูสอนใชกลยุทธการสอนท่ี

พัฒนาตามผลการเรียนรูท้ัง 6 ดาน  
อาจารยผูสอนใชกลยุทธการสอนท่ีพัฒนาตามผล
การเรยีนรูท้ัง 6 ดาน  

B.Ed.Math_57_5.4_15 

17 ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 ของทุกรายวิชาท่ีคณะ
เปดสอน  

ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย 
เฉลี่ย 4.36 จากคะแนนเต็ม 5.0 ของทุกรายวิชาท่ี
คณะเปดสอน  

B.Ed.Math_57_5.4_16 

รวมตัวบงชี้ในปนี้ 14  

จํานวนตัวบงชีในปนี้ท่ีดําเนินการผาน 14  

รอยละของตัวบงชี้ท้ังหมดในปนี ้ 100  

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน

ท่ีระบุไว  มีคาคะแนนเทากับ 5 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Ed.Math_57_5.4_1 รายงานการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตร ของกรรมการประจําหลักสูตร  

B.Ed.Math_57_5.4_2 มคอ. 2 

B.Ed.Math_57_5.4_3 มคอ. 3 

B.Ed.Math_57_5.4_4 มคอ. 5 

B.Ed.Math_57_5.4_5 มคอ. 7 

B.Ed.Math_57_5.4_6 สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ. 3 

B.Ed.Math_57_5.4_7 รายงานการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี

รายงานใน มคอ. 7 ปท่ีแลว 

B.Ed.Math_57_5.4_8 หลักฐานการไปอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ของอาจารย

ประจําหลักสูตร 

B.Ed.Math_57_5.4_9 หลักฐานการไปอบรมเพ่ือพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ของ

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

B.Ed.Math_57_5.4_12 สรุปความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรู  
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Ed.Math_57_5.4_13 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบอาจารยท่ีปรึกษา  

B.Ed.Math_57_5.4_14 สรุปความพึงพอใจของผูเรียนตอกิจกรรมพัฒนาความเปนครู  

B.Ed.Math_57_5.4_15 เอกสารแสดงวาอาจารยผูสอนใชกลยุทธการสอนท่ีพัฒนาตามผลการ
เรียนรูท้ัง 6 ดาน  

B.Ed.Math_57_5.4_16 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย (ปค. 003) ภาค
การศึกษา 1/2557 และ 2/2557 ระดับคณะ  
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องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

ตัวบงช้ีท่ี   ผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพ 

ตัวบงชี้  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3 ปานกลาง 

คาเฉล่ียผลการดําเนินงานองคประกอบท่ี 6 3 ปานกลาง 
 

ตัวบงช้ีท่ี 6.1     ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ เทากับ 3 มีคุณภาพ ปานกลาง 

ผลการดําเนินงาน  

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร โดยการดําเนินการภายใต

ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร  ไดจัดเตรียมหองเรียนไวสําหรับนิสิตในหลักสูตร พรอมท้ังจัดสิ่ง

อํานวยความสะดวกท่ีจําเปน เชน เครื่องฉายภาพขามศีรษะ เครื่องฉายแผนทึบ คอมพิวเตอร และ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับทุกหองเรียน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มีหองท่ีอยู

ในความรับผิดชอบโดยตรง 2 หอง คือ หองปฏิบัติการสอน (หอง 19-1908) เพ่ือใหนิสิตไดใชในการฝก

ประสบการณสอน และหองสื่อการสอน ซ่ึงภายในมีอุปกรณสําหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร ตํารา

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ซ่ึงนิสิตสามารถยืมอุปกรณจากหองสื่อการสอนได โดยจะมีอาจารยชวย

ดูแลการเปดหองและมีสมุดยืม-คืนอุปกรณ (B.Ed.Math_57_6.1_1) ในกรณีท่ีนิสิตตองการยืมอุปกรณ 

นอกจากนี้ยังอนุญาตใหใชโถงหนาลิฟทข้ัน 19 อาคาร 19 สําหรับติว หรือทํากิจกรรม โดยมีไวทบอรด 

เตรียมไวใหใช  
 ระบบการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตรสามารถสรุปไดดังแผนผัง 6.1.1 ตอไปนี้  
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แผนผัง 6.1.1 ระบบการจัดสิ่งสนับสนนุการเรียนรู 
 

ขั้นตอน/กระบวนการ กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและ

เอกสารที่เก่ียวของ 

1. คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรกําหนด 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

มคอ. 2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาํหนดส่ิงสนับสนุน

การเรียนรูที่จําเปนตอการเรียนการสอน เชน ตํารา 

หองเรียน โสตทัศนูปกรณ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอร 

เปนตน 

2. สํารวจความพรอม/ความ

ตองการส่ิงสนับสนุนการ

เรียนการสอน 

ก.ค. 57 คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

รายงานการประชุม

คร้ังที่ 4/2557 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสํารวจความพรอม/

ความตองการส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน พบวา 

- หองปฏิบัติการสอน หอง 19-1908 มีคอมพิวเตอร 1 

เคร่ือง เคร่ืองฉายแผนทึบ โปรเจกเตอร ส่ือการสอน 
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ขั้นตอน/กระบวนการ กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและ

เอกสารที่เก่ียวของ 

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูตัวอยางงานวิจยัและ

ตัวอยางเอกสารสัมมนาของนิสิตปกอนหนา 

- หองส่ือการสอน มีส่ือการสอน ตําราภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ และโครงงานคณิตศาสตร ส่ือการ

สอนที่มีอยู สวนใหญมีสภาพดี ยังไมจําเปนตองมีการ

ซอมแซม 

3. เสนอขอมูลส่ิงสนับสนุน

การเรียนรูเพื่อดําเนินการ 

ต้ังงบประมาณ /เสนอจัดซ้ือ 

วัสดุ ครุภัณฑ/ เสนอ

ซอมแซม  ตอภาควิชา/

หอสมุดกลาง ตามขั้นตอนที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

ต.ค. 57 1. คณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตร 

2. คณะกรรมการ

บริหารภาควิชา 

รายงานการประชุม

คร้ังที่ 4/2557 

(B.Ed.Math_57_ 

6.1_2) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นวาส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรูที่มีอยูเพียงพอ จึงไมไดเสนอขออะไรเพิ่มเติม 

4. ดําเนินการ/จัดการเรียน

การสอน โดยใชส่ิงสนับสนุน

การเรียนรูตามที่ไดรับอนุมัติ 

ม.ค 58 1. อาจารยผูสอน ตารางสอน ดําเนินการ/จัดการเรียนการสอน โดยใชส่ิงสนับสนุน

การเรียนรูตามที่มีอยู 

5. ประเมินความพึงพอใจ

ของนิสิตและอาจารยตอส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู 

พ.ค. 58 1. คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

1. สรุปผลการ

ประเมินความพึง

พอใจเกี่ยวกับส่ิง

สนับสนุนการ

เรียนรูของนิสิตชั้น

ปตางๆ 

(B.Ed.Math_57_ 

6.1_3) 

2. รายงานการ

ประชุมคณะกรรม 

การบริหาร

หลักสูตรคร้ังที่

5/2558 

(B.Ed.Math_57_ 

6.1_4) 

จากผลการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกบัส่ิงสนับสนุน

การเรียนรูของนิสิตและอาจารย พบวา ความพึงพอใจ

โดยรวม อยูในระดับดี (คาเฉล่ียมากกวา 3.5)  โดยมี

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมบางสวนดังนี ้

1. อินเทอรเน็ตไรสายควรจะเสถียรมากกวานี ้

2. ควรมีการอํานวยความสะดวกมากกวานี้ และควร

ใหเหมาะกับการเรียนการสอน 

3. ไฟฟาดับบอย ทําใหมีความเส่ียงกับอปุกรณ

คอมพิวเตอร 

4. ควรปรับปรุงหองน้ําของนิสิตเนื่องจากบางคร้ังมี

กล่ินเหม็นออกมาที่โถง 

6. แกไข/ปรับปรุง ส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู 

โดยนําผลการประเมิน

มารวมพิจารณา 

มิ.ย. 58 1. คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร

คร้ังที่ 5/2558 

(B.Ed.Math_57_ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นวา 

1. ควรมีการซอมจอที่ชํารุด 

2. เนื่องจากในปการศึกษา 2557 มีการแบงนิสิต

ออกเปน 2 กลุม ในวิชา ME 471 และใชหองส่ือการ

สอน เปนหองปฏบิัติการสอนอีกหองหนึ่ง ซ่ึงไมสะดวก
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ขั้นตอน/กระบวนการ กลไก ผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานและ

เอกสารที่เก่ียวของ 

6.1_4) เนื่องจากความไมพรอมของโสตทัศนูปกรณ ดังนั้นจึงมี

มติในที่ประชุมวา สมควรเสนอขอซ้ือโสตทัศนูปกรณ 

สําหรับหองส่ือการสอน 

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Ed.Math_57_6.1_1 สําเนาสมุดยืม-คืนอุปกรณหองสื่อการสอน 

B.Ed.Math_57_6.1_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 4/2557 

B.Ed.Math_57_6.1_3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของ

อาจารยและนิสิตชั้นปตางๆ 

B.Ed.Math_57_6.1_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 5/2558 
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สวนท่ี 3 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 โดยแยกเปนผลการประเมินใน

ภาพรวมของแตละองคประกอบคุณภาพ  ดังตารางสรุปผลของแตละองคประกอบ 

 

ตารางสรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 

 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน หมายเหตุ 

องคประกอบท่ี 1 ผาน  1 ตัวบงชี้ 

องคประกอบท่ี 2 4.63 ดีมาก 2 ตัวบงชี้ 

องคประกอบท่ี 3 2 นอย 3 ตัวบงชี้ 

องคประกอบท่ี 4 2.78 ปานกลาง 3 ตัวบงชี้ 

องคประกอบท่ี 5 2.5 ปานกลาง 4 ตัวบงชี้ 

องคประกอบท่ี 6 3 ปานกลาง 1 ตัวบงชี้ 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี

ของทุกองคประกอบ 
2.81 ปานกลาง 13 ตัวบงชี ้
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 

ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 

ผาน 

จํานวน 

ตัวบงชี้ 

I P O คะแนน 

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผานการประเมิน  

2 คะแนน

เฉลี่ย

ของทุก

ตัวบงช้ี

ในองค

ประ 

กอบท่ี 2 

-6 

2 - - 2.1,2.2 4.63 ดีมาก 

3 3 3.1,3.2,3.3 - - 2 นอย 

4 3 4.1,4.2,4.3 - - 2.78 ปานกลาง 

5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 - 2.5 ปานกลาง 

6 3 - 6.1 - 3 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 2.81 ปานกลาง 

ผลการประเมิน      

 

หมายเหตุ ในประเด็นตัวบงช้ีท่ี 3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 

 

รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและแนวทางเสริมและจุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 2 - องคประกอบท่ี 6 

จุดเดนและแนวทางเสริม 

1. เปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและไดรับความสนใจจากนิสิต ดูไดจากการท่ีมีนิสิตจํานวนหนึ่งยายจากหลักสูตรอ่ืน 

มาเรียนในหลักสูตรนี้ 

2. อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิทางดานการศึกษาทุกคน และอาจารยประจําหลักสูตรมีความรู ความสามารถ

สูงในการทําวิจัย 

3. ควรมีกิจกรรมคายคณิตศาสตรของนิสิต เพ่ือใหนิสิตเรียนรูจากประสบการณตรง และเปนการเตรียมความ

พรอมกอนออกไปฝกประสบการณวิชาชีพครู 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

1. ควรสงเสริมใหอาจารยเรงทําผลงานทางวิชาการเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ 

2. อาจารยประจําหลักสูตรควรเพ่ิมการทํางานวิจัยทางดานการศึกษาใหมากกวานี้ เพ่ือเปนประโยชนในการเรียน

การสอน 
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ภาคผนวก 
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ขอมูลพ้ืนฐาน 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย

เหตุ 

ตัวบงช้ีท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 28 คน   

2 จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 11 คน   

3 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจาการประเมินบัณฑิต 49 คะแนน   

4 รอยละของบัณฑิตท่ีไดรับการประเมิน 39.29 รอยละ   

ตัวบงช้ีท่ี 2.2  (ระดับปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

5 จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 24 คน   

6 จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 28 คน   

7 รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 

ป 

85.71 รอยละ   

8 คารอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ปเทียบคะแนนเต็ม 5 

4.29 คะแนน   

ตัวบงช้ีท่ี 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร 

9 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด - คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 

10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

(0.10) 

- ชิ้น   

11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

- ชิ้น   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

- ชิ้น   

13 จํานวนวารสารทางวิชาการท่ีไมอยูในฐานขอมูลแตสถาบัน

นําเสนอสภาอนุมัติตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

- ชิ้น   

14 จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) - ชิ้น   

15 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 (0.60) 

- ชิ้น   

16 จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏใน - ชิ้น   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย

เหตุ 

ฐานขอมูลระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

17 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 (0.80) 

- ชิ้น   

18 จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวรสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานขอมูลระดับชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- ชิ้น   

19 จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00) - ชิ้น   

20 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ - น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาโท) 

21 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

- ชิ้น   

22 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40) - ชิ้น   

23 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.60.) - ชิ้น   

24 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง

ประเทศ (0.80) 

- ชิ้น   

25 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/

นานาชาติ (1.00) 

- ชิ้น   

26 ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค - น้ําหนัก   

27 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค - น้ําหนัก   

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร 

28 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด - คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 

29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

- ชิ้น   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

- ชิ้น   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีไมมีอยูใน

ฐานขอมูล แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสาร

เหลานี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

- ชิ้น   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย

เหตุ 

32 ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   

33 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล 

TCI กลุมท่ี 2 (0.60) 

-    

34 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูใน

ฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูล

ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

- ชิ้น   

35 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล 

TCI กลุมท่ี 1 (0.80) 

- ชิ้น   

36 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏ

ในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- ชิ้น   

37 ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00) - ชิ้น   

38 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ -  น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาเอก) 

39 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online  (0.20) 

- ชิ้น   

40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40) - ชิ้น   

41 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรระดับชาติ (0.60) - ชิ้น   

42 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง

ประเทศ (0.80) 

- ชิ้น   

43 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน / 

นานาชาติ(1.00) 

- ชิ้น   

44 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ -  น้ําหนัก   

45 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค -  น้ําหนัก   

ตัวบงช้ีท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย 

 ตัวบงช้ีท่ี 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 2 คน   

47 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน   

48 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 40 รอยละ   

49 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 คะแนน   
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เทียบ คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 ตัวบงช้ีท่ี 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

50 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 0 คน   

51 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 0 รอยละ   

52 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

0 คะแนน   

 ตัวบงช้ีท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

0 ชิ้น   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

0 ชิ้น   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

1 ชิ้น   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

0 ชิ้น   

57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีไม

อยูในฐานขอมูล แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสาร

เหลานี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

0 ชิ้น   

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ี

ไมอยูในฐานขอมูล แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติ

วารสารเหลานี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

0 ชิ้น   

61 จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) 0 ชิ้น   

59 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 (0.60) 

0 ชิ้น   

60 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 (0.60) 

0 ชิ้น   

62 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ี

อยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจาก

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

0 ชิ้น   
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63 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ ท่ีอยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล

นอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

(0.80) 

0 ชิ้น   

64 จํานวนบทความวิจัย ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 (0.80) 

0 ชิ้น   

65 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 (0.80) 

0 ชิ้น   

66 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ี

ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

27 ชิ้น   

67 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ ท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 

ก.พ.อ. (1.00) 

0 ชิ้น   

68 จํานวนผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00) 0 ชิ้น   

69 จํานวนผลงานวิชาการรับใชสงัคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแลว (1.00) 

0 ชิ้น   

70 จํานวนผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให

ดําเนินการ (1.00) 

0 ชิ้น   

71 จํานวนผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับ

การจดทะเบียน (1.00) 

0 ชิ้น   

72 จํานวนตําราท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00) 0 ชิ้น   

73 จํานวนหนังสือท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00) 0 ชิ้น   

74 จํานวนตําราท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการ (1.00) 

0 ชิ้น   

75 จํานวนหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการ (1.00) 

0 ชิ้น   

76 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการ 27.4 น้ําหนัก   

 ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 
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77 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

0 ชิ้น   

78 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40) 0 ชิ้น   

79 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.60.) 0 ชิ้น   

80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง

ประเทศ (0.80) 

0 ชิ้น   

81 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/

นานาชาติ (1.00) 

0 ชิ้น   

82 ผลรวมคาน้ําหนักงานสรางสรรค 0  น้ําหนัก   

83 ผลรวมคาน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค 27.4  น้ําหนัก   

 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

84 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับ

การอางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

- ชิ้น   

85 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร - คน   

86 จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตออาจารยประจําหลักสูตร - ชิ้น/คน   
 

 

 


