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บทสรปุผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง (2.60 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 7 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับดีมาก
(องค์ประกอบที่ 2) มีจ านวน 2 องค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 4 และ 6) และมี
จ านวน 2 องค์ประกอบอยู่ในระดับน้อย (องค์ประกอบที่ 3 และ 5)  
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00  น้อย 
2.01  – 3.00 ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 
4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.49 ดีมาก  
องค์ประกอบที่ 3 2 น้อย  
องค์ประกอบที่ 4 2.63 ปานกลาง  
องค์ประกอบที่ 5 2 น้อย  
องค์ประกอบที่ 6 3 ปานกลาง  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.60 ปานกลาง  
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ค าน า 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ขึ้น

ตามการควบคุมคุณภาพการด าเนินงานหลักสูตรของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินซึ่งได้แสดงถึง

ผลการด าเนินงาน จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาของหลักสูตร 

 ทั้งนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอขอบคุณบุคลากรของภาควิชา

คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน

หลักสูตรอย่างมีคุณภาพรวมถึงการจัดท ารายงานประเมินตนเองเพ่ือการขับเคลื่อนหลักสูตรให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 

 

                                                                      (นางพิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล)  

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ 

                                                                               8 กรกฎาคม 2558 
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ส่วนน ำ 
 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชื่อย่อ วท.บ.(คณิตศาสตร์) 
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Mathematics) 

รหัสหลักสูตร  
 20015501 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เพียงพอต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 2. สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยใช้หลักการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ 
และสามารถสืบค้นหรือน าเสนอโดยผ่านการสื่อสารด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ พร้อมทั้ง สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
 3. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 4. มีคุณธรรมและจริยธรรม 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
 1. มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี 
 2. ใฝ่รู้และสามารถพัฒนาความรู้ใหม่โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 3. สามารถจัดระบบความคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
 4. สามารถน าเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 5. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและสามารถใช้เทคโนโลยีได้ดี  

รำยช่ืออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
มคอ.2 ปัจจุบัน หมำยเหตุ 

นางศรีเงี่ยม จักรใจ นางพิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล แต่งตั้งทดแทน  
เนื่องจากนางศรีเสงี่ยม จักรใจ 
เกษียณอายุราชการ 

นางสาววราภรณ์ แสนพลพัฒน์  ยกเลิก  
เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็น
ประธานหลักสูตร ปร.ด.
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(คณิตศาสตร์) 
นายธงชัย บทมาตย์ นางสาวอุทุมพร จงถาวรวุฒิ แต่งตั้งทดแทน 

เนื่องจากนายธงชัย บทมาตย์ 
ลาออกจากมหาวิทยาลัย 

นางเรืองวรินทร์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล 
 

นายนพดล วิชิตสงคราม แต่งตั้งทดแทน 
เนื่องจากนางเรืองวรินท์ 
อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ปร.ด.
(คณิตศาสตร์)   

นางสาวศิริรัตน์ สุขใส นางสาวศญาพัฒน์ สุขใส เปลี่ยนชื่อจากศิริรัตน์ 
นางพิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล นางสาวนิสรา สิรสุนทร แต่งตั้งทดแทนต าแหน่ง

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
เลขานุการเนื่องจากนาง
พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิล
กุล ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ประธานหลักสูตร 

 

คุณวุฒอิำจำรย์ประจ ำหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 
ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่งทำงวิชำกำร คุณวุฒิ สำขำวิชำ  

1 นางพิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล* อาจารย์ วท.บ.(คณิตศาสตร์เกียรตินิยม
อันดับสอง) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
Ph.D.(Mathematical 
Sciences) 

2 นางสาวศญาพัฒน์ สุขใส* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ.(คณิตศาสตร์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

3 นางสาวอุทุมพร จงถาวรวุฒิ อาจารย์ วท.บ.(คณิตศาสตร์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
วท.ด.(คณิตศาสตร์) 
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4 นายนพดล วิชิตสงคราม อาจารย์ วท.บ.(คณิตศาสตร์) 
M.Sc.( Mathematics) 
Ph.D.(Mathematics) 

5 นางสาวนิสรา สิรสุนทร* อาจารย์ วท.บ.(คณิตศาสตร์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
วท.ด.(คณิตศาสตร์) 

หมำยเหตุ * อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จ ำนวนนิสิตหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2557 
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558) 

สำขำวิชำ ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม 

คณิตศาสตร์  52 คน  28 คน 31 คน  36 คน  1 คน 148 คน 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
รหัสเอกสำร รำยละเอียดของเอกสำร 
B.Sc.Math_57_ส่วนน า_1 รายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2554) 
B.Sc.Math_57_ส่วนน า_2 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (curriculum vitae) 
B.Sc.Math_57_ส่วนน า_3 สมอ.08 
B.Sc.Math_57_ส่วนน า_4 สถิติจ านวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 
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ส่วนที่ 2 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมิน 

 

องค์ประกอบที่ 1  กำรก ำกับมำตรฐำน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนดโดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาจ านวน 5 คน 
ดังนี้ 

1. นางพิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล* 

2. นางสาวศญาพัฒน์ สุขใส* 

3. นางสาวอุทุมพร จงถาวรวุฒิ 
4. นายนภดล วิชิตสงคราม 

5. นางสาวนิสรา สิรสุนทร* 

หมายเหตุ * อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า 
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน 5 คน และ 

2. ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน 

โดยที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด  (B.Sc.Math_57_ส่วนน า_2) 

11.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ปรับปรุงครั้งล่าสุดในปีการศึกษา 2554 (เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2555)  
ซ่ึงจะครบรอบการปรับปรุงครั้งต่อไปในปีการศึกษา 2559 (เพ่ือใช้ในปี
การศึกษา 2560)   

12.การด าเนินงานให้เป็นไปตาม 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ มคอ. ข้อ 1-5 ครบทุกข้อ ดังนี้  

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 (จ านวน 4 คน จาก 
5 คน) มีส่วนร่วมในการประชุมหลักสูตรทุกครั้งในปีการศึกษา 2557 
เพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร 
(B.Sc.Math_57_1.1_1) 
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2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 
(B.Sc.Math_57_ส่วนน า_1) ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มคอ.1) 
พ.ศ. 2553 (B.Sc.Math_57_1.1_2) 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 ในภาคเรียนที่ 1/2557 
จ านวน 10 รายวิชา และในภาคเรียนที่ 2/2557 จ านวน 18 รายวิชา 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคเรียนครบทุกรายวิชา 
(B.Sc.Math_57_1.1_3) 

4.  จัดท าผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 
วันหลังสิ้นสุดภาคเรียนที่เปิดสอนครบทุกรายวิชา 
(B.Sc.Math_57_1.1_4) 

5. จัดท าผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วันหลังปีการศึกษา (B.Sc.Math_57_1.1_5) 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  “ผ่ำน” ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยละเอียดของเอกสำร 
B.Sc.Math_57_ส่วนน า_1 รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2554) 
B.Sc.Math_57_ส่วนน า_2 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (curriculum vitae) 
B.Sc.Math_57_1.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
B.Sc.Math_57_1.1_2 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

(มคอ.1) พ.ศ. 2553 
B.Sc.Math_57_1.1_3 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Math_57_1.1_4 ผลการด าเนินการของรายวิชา  (มคอ.5) ปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Math_57_1.1_5 ผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2556 และ 2557 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  

ผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   ผลกำรประเมินตนเอง ระดับคุณภำพ 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.53 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

4.44 ดีมาก 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรด ำเนินงำนองค์ประกอบที่ 2 4.49 ดีมำก 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์   

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4.53 มีคุณภาพดีมาก 

เกณฑ์กำรประเมิน   
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

สูตรกำรค ำนวณ  
 
  คะแนนที่ได้ =   
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ได้ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2556 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ  
(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการใช้
แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งมีจ านวนบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ที่ส าเร็จ
การศึกษารวม 13 คน โดยได้รับแบบส ารวจกลับมาจ านวน 3  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 23.08 จากจ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด พบว่าระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 4.53 
 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนนประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ 
13.60 3 4.53 4.53  คะแนน 

 
 

ข้อมูลประกอบกำรค ำนวณคุณภำพของบัณฑิตหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์   

ล ำดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรีตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ  

เฉลี่ย 4.53 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  คน 13 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ คน 3 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
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ล ำดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน 13.60 

  (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 4.73 

  (2) ด้านความรู้  คะแนน 4.47 

  (3) ด้านทักษะทางปัญญา  คะแนน 4.33 

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  คะแนน 4.80 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ คะแนน 4.33 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา  

ร้อยละ 23.08 

 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
B.Sc.Math_57_2.1_1 สรุปผลความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจ าปีการศึกษา 2556 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี   

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์  

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4.44 มีคุณภาพดีมาก 

เกณฑ์กำรประเมิน    
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 100 
 
สูตรกำรค ำนวณ  

1. ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 
 
 
  
การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงานมาพิจารณา  

2.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้   =      
 

หมำยเหตุ :  จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา  
   
ผลกำรด ำเนินงำน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ได้ส ารวจการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2556 โดยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ผ่านระบบการลงทะเบียน
รับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
คณิตศาสตร์  จ านวน 13 คน พบว่า มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ของบัณฑิต
ที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ทั้งนี้ มีบัณฑิตที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 4  คน และมีบัณฑิตที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  จ านวน 8 คน ดังนั้น บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 88.89 ซึ่งเท่ากับ 4.44 คะแนน  

    จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

                         จ านวนบณัฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
X 100 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
100 

X 5 
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กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนนประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ 

8 9 ร้อยละ 88.89 4.44 คะแนน 
 

ข้อมูลประกอบกำรค ำนวณภำวะกำรมีงำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระของบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  

ล ำดับที่ ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 

บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี  ร้อยละ 88.89 
1 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด คน 13 
2 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า   คน 13 
3 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไม่มีงานท า คน 1 
4 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  

(ไม่นบัรวมผู้ทีป่ระกอบอาชีพอิสระ) 
คน 8 

5 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน 0 
6 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศกึษา คน 0 
7 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดป้ระจ า

อยู่แล้ว 
คน 0 

8 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 4 
9 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่อุปสมบท คน 0 
10 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน 0 
11 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี

ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  
ค่าเฉลี่ย ไม่มีข้อมูล 

12 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า  
(อย่างน้อยร้อยละ 70) 

ร้อยละ 100 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Math_57_2.2_1 สรุปผลภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตท่ีส าเร็จ

การศึกษาในปีการศึกษา 2556  
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องค์ประกอบที่ 3  นิสิต  

ผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลกำรประเมินตนเอง ระดับ

คุณภำพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนิสิต      น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต      น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต      น้อย 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรด ำเนินงำนองค์ประกอบที่ 3 2 น้อย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1    กำรรับนิสิต  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 2 มีคุณภาพน้อย 

ผลกำรด ำเนินงำน   
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดการรับนิสิตเน้นไปที่ 2 ประเด็น 
ต่อไปนี้  

ประเด็น 3.1 การรับนิสิต ซึ่งมีระบบดังแผนภาพที่ 3.1.1 และกระบวนดังตาราง 3.1.1  
ประเด็น 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ซึ่งมีระบบดังแผนภาพที่ 3.1.2 และกระบวน

ดังตาราง 3.1.2 
 ยิ่งไปกว่านั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังได้ท าการประเมินกระบวนการในปีการศึกษา 
2557 และมีการวางแผนปรับปรุงกระบวนการส าหรับปีการศึกษา 2558 ดังรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 5/2557 วาระที่ 1.1 ประเมินและวางแผนปรับปรุงกระบวนการรับ
และคัดเลือกนิสิตใหม ่ และครั้งที่ 10/2558 วาระท่ี 1.2 ประเมินและวางแผนปรับปรุงกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (B.Sc.Math_57_1.1_1) 
 
 3.1.1 กำรรับนิสิต 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีระบบในการรับนิสิตโดยอ้างอิงต่อ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และ มคอ. 2 
ดังแผนภาพ 3.1.1 โดยมีกระบวนการและกลไกดังตาราง 3.1.1 
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แผนภำพ 3.1.1 ระบบกำรรับนิสิต หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
 

ตำรำง 3.1.1 กระบวนกำรและกลไกกำรรับนิสิตหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร ์
กระบวนกำร/

ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1. ก าหนดคุณสมบัตผิู้
มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 
 

เม.ย. 
ถึง พ.ค. 

ก าหนดคุณสมบตัิผูม้ีสิทธ์ิเข้าศึกษาโดยอ้างอิง
จากแผนการรับนิสติซึ่งได้ปรับปรุงจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมาแล้วและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย
การศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ.2548  

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
 

1. มคอ. 2 จ านวนนิสิต
(B.Sc.Math_57_1.1_1) 
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร ครั้งท่ี 2/2557 
วาระที่ 1.1 ก าหนด
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กระบวนกำร/
ขั้นตอน 

ระยะ 
เวลำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมของนิสติแรกเข้า
(B.Sc.Math_57_1.1_1) 

2. ประกาศรับสมัครผู้
ต้องการเข้าศึกษาใน
หลักสตูร 

มิ.ย.  
ถึง ส.ค. 

ประกาศรับสมคัรผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาคณติศาสตร์ จ านวน 3 
โครงการ ได้แก่  
1. รับตรง 
2. โครงการคัดสรรนักเรยีนพหุปัญญาเลศิ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
เข้าศึกษาในระดับอดุมศึกษามหาวิทยาลัยศรี
นคริทรวิโรฒ 
3. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนใน
เครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร ์

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
2. หน่วยงานรับนิสิต
ใหม่ มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ  
 

ระเบียบการรับสมคัร
สอบคัดเลือกเข้าเป็นนสิิต
ระดับปริญญาตรี (สอบ
ตรง) ปีการศึกษา 2557 
(B.Sc.Math_57_3.1_2) 
 
 

3. จัดท าข้อสอบและ
จัดสอบข้อเขียนเพื่อใช้
ในการคัดเลือกนิสิต 
 

มิ.ย. 
ถึง ก.ย. 

ด าเนินการจัดท าข้อสอบและจดัสอบข้อเขียน
ตามกระบวนการ  

หน่วยงานรับนิสติ
ใหม่ มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ  
 

ค าสั่งแต่งตั้งผู้ออก
ข้อสอบ ผู้พิมพ์ข้อสอบ 
สอบตรง มศว. ปี
การศึกษา 2557 
(B.Sc.Math_57_3.1_3) 

4. ประกาศผลสอบ 
 

พ.ย. 
 

1. พิจารณาคณุสมบัติและผลการสอบของ
ผู้สมคัร 
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์  

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
2. หน่วยงานรับนิสิต
ใหม่ มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ  

1. ผลคะแนนการสอบ
ข้อเขียน 
(B.Sc.Math_57_3.1_4) 
2. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ

สัมภาษณ ์ปีการศึกษา 
2557 

(B.Sc.Math_57_3.1_5) 
5. สอบสัมภาษณ์ และ
ประกาศผลผู้มสีิทธิเข้า
ศึกษาต่อ  
 

พ.ย. 
ถึง  
ส.ค. 
(ในปี
ถัดไป) 

1. จัดสอบสมัภาษณ ์
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ 

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
2. หน่วยงานรับนิสิต
ใหม่ มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ  

1. ค าสั่งแต่งตั้งผู้สอบ
สัมภาษณ์ทุกโครงการ 
มศว. ปีการศึกษา 2557 
(B.Sc.Math_57_3.1_6) 
2. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ

สัมภาษณ ์ปีการศึกษา 
2557 
(B.Sc.Math_57_3.1_5)
3. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้า

ศึกษา ปีการศึกษา 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ห    15 
 

กระบวนกำร/
ขั้นตอน 

ระยะ 
เวลำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

2557 

(B.Sc.Math_57_3.1_7) 
6. รายงานตัวนิสติใหม ่ ธ.ค. รับรายงานตัวนิสิตใหม ่ หน่วยงานรับนิสติ

ใหม่ กองบริการ
การศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้า

ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 
2557 
(B.Sc.Math_57_3.1_7) 
2. รายชื่อนิสิต ช้ันปีท่ี 1 
ปีการศึกษา 2557 
(B.Sc.Math_57_3.1_8) 

7. การรับนิสติใหม่การ
ระเบียบการคดัเลือก
บุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา
ระบบกลาง
(Admission) 

มิ.ย. ถึง 
ก.ค. 

ด าเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติในระเบียบการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ระบบกลาง 

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
2. หน่วยงานรับนิสิต
ใหม่ กองบริการ
การศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

ระเบียบการคดัเลือก
บุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาระบบ

กลาง ปีการศึกษา 
2557 

(B.Sc.Math_57_3.1_9) 

8. ประเมิน
กระบวนการรับนิสติ 
 

ก.ย.  จัดประชุมเพื่อประเมินกระบวนการรับนิสติ  คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร ครั้งท่ี 5/2557 
วาระที่ 1.1 ประเมินและ
วางแผนปรับปรุง
กระบวนการรับและ
คัดเลือกนสิิตใหม ่
(B.Sc.Math_57_1.1_1) 

9. การวางแผนการรบั
นิสิตในปีการศึกษา
ต่อไป 
 

ต.ค. จัดประชุมเพื่อปรับปรุงกระบวนการรับนสิิตใน
ปีการศึกษาถัดไปโดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินกระบวนการรับนสิิตในปกีารศึกษาท่ี
ผ่านมา โดยมมีติดังนี ้ 
1.  เนื่องจากมีการใช้คะแนน GAT/PAT และ/

หรือผลคะแนน 7 วิชาสามญั ในการยื่นสมัคร

สอบตรงแบบเดิม ท าให้ข้ันตอนการจัดท า

ข้อสอบและการจัดสอบไม่จ าเป็นอีกต่อไป จึง

ควรยกเลิก 

  2.  กระบวนการรับสมัครนสิิตใหม่โดยการรับ

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร  

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร ครั้งท่ี 5/2557 
วาระที่ 1.1 ประเมินและ
วางแผนปรับปรุง
กระบวนการรับและ
คัดเลือกนสิิตใหม ่
(B.Sc.Math_57_1.1_1) 
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กระบวนกำร/
ขั้นตอน 

ระยะ 
เวลำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

ตรงมักเกิดปัญหาจ านวนผู้มารายงานตัวเข้า

ศึกษาต่อไมเ่ป็นไปตามจ านวนรับที่ต้องการ

ถึงแม้ว่าจะมีการ  อีกทั้งการขอเพ่ิมจ านวนรับ

โดยการสอบระบบกลาง (Admission) มี

ก าหนดการแจ้งจ านวนก่อนวันรายงานตัวของ

ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ซึ่งท าให้จ านวนนิสิต

แรกเข้าปี 1 ยังคงไม่ครบตามจ านวนท่ีต้องการ 

รับ  จึงขอเสนอให้มีการประกาศรบัสมัครเข้า

ศึกษาต่อโดยการรับตรงรอบทีส่องใน

กระบวนการรับนิสติใหม่    

 

 
3.1.2 กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ 

 เนื่องจากนิสิตใหม่ของหลักสูตรนั้นได้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียน
ต่างๆ ทั่วประเทศ จึงมีพ้ืนฐานทางวิชาการและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จึงได้วางแผนและก าหนดกระบวนการและกลไกในการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาเพ่ือให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษา ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ที่เพียงพอ 
รวมทั้งได้ปรับตัวเพ่ือศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยดังแผนภาพ 3.1.2 โดยมีกระบวนการและกลไกการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาดังตาราง 3.1.2 
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แผนภำพ 3.1.2 ระบบกำรเตรียมควำมพร้อม หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 

 

ตำรำง 3.1.2  กระบวนกำรและกลไกกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ 
                                 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 

กระบวนกำร/
ขั้นตอน 

ระยะ 
เวลำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน กลไก/ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1. ก าหนดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา 

ส.ค. คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรพิจารณาความ
พร้อมของนิสิตก่อนเข้าศึกษา และได้ก าหนด
กิจกรรมเตรยีมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษาให้นิสิต 

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
2. อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร ครั้งท่ี 2/2557 
วาระที่ 1.1 ก าหนด
กิจกรรมของนิสติแรกเข้า 
(B.Sc.Math_57_1.1_1) 

2. ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ให้นิสติ
ทราบ 

ส.ค. ประชาสมัพันธ์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา สื่อออนไลน์ 
เช่น เฟสบุ๊คของคณะ และตดิโปสเตอร์
ประชาสมัพันธ์ 

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
2. อาจารย์ที่ปรึกษา 
3. ฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสติ  

เฟสบุ๊คของคณะ 
(B.Sc.Math_57_3.1_10) 
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กระบวนกำร/
ขั้นตอน 

ระยะ 
เวลำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน กลไก/ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 
3. นิสิตเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

ส.ค. 
ถึง ก.ย 

นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมหลัก ๆ  ดังนี ้ 
1. โครงการปฐมนเิทศใหม่และค่ายอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั (จัดโดยมหาวิทยาลยั) 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (จัด
โดยคณะวิทยาศาสตร์) 
3. โครงการปฐมนเิทศนิสิตช้ันปีท่ี 1 ของคณะ
วิทยาศาสตร์ (จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์) 
4. โครงการหรือกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตช้ันปีท่ี 1 
ของภาควิชาคณิตศาสตร์ (จัดโดยภาควิชา
คณิตศาสตร์ร่วมกบัหลักสูตรต่าง ๆ ในภาควิชา) 

1. กิจการนิสิต มศว 
2. กิจการนิสิต คณะ 
3. กิจการนิสิต 
ภาควิชา 
4. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
 

เอกสารโครงการ 
(B.Sc.Math_57_3.1_11) 

4. ประเมินกิจกรรม
การเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา 

ก.ย ถึง 
ต.ค.  

ประมวลผลการประเมินโครงการและกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร 

1. นิสิต 
2. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
3. ฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสติ มศว 
4. ฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสติ คณะ
วิทยาศาสตร ์
5. ฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสติ 
ภาควิชาคณติศาสตร ์

เอกสารประเมินโครงการ 
(B.Sc.Math_57_3.1_12) 

5. ประเมินและ
วางแผนปรับปรุง
กระบวนการเตรยีม
ความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 

ก.ค. 
(ในปี
ถัดไป) 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรร่วมกันประเมิน
กระบวนการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดย

ได้พิจารณากระบวนการเดิมพบว่าขาดการ
วางแผนเพื่อปรับปรุงโครงการ และมีมติให้
เพ่ิมข้ันตอนวางแผนการปรับปรุงโครงการ
และกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาในหลักสูตร 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร ครั้งท่ี 10 /2558 
วาระที่ 1.2 ประเมินและ
วางแผนปรับปรุง
กระบวนการเตรยีมความ
พร้อมของนิสิตแรกเข้า 
(B.Sc.Math_57_1.1_1) 
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
B.Sc.Math_57_1.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
B.Sc.Math_57_3.1_1 แผนการรับนิสิต (จ านวนนิสิตใน มคอ. 2) 
B.Sc.Math_57_3.1_2 ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อทุกโครงการ ปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Math_57_3.1_3 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดท าข้อสอบ 
B.Sc.Math_57_3.1_4 ผลคะแนนการสอบข้อเขียน 
B.Sc.Math_57_3.1_5 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Math_57_3.1_6 ค าสั่งแต่งตั้งผู้สอบสัมภาษณ์ทุกโครงการ มศว. ปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Math_57_3.1_7 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Math_57_3.1_8 รายชื่อนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Math_57_3.1_9 ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง ปี

การศึกษา 2557 
B.Sc.Math_57_3.1_10 เฟสบุ๊คของคณะ 
B.Sc.Math_57_3.1_11 เอกสารโครงการ 
B.Sc.Math_57_3.1_12 เอกสารประเมินโครงการ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2    กำรส่งเสริมและพัฒนำนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 2 มีคุณภาพน้อย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดการส่งเสริมและพัฒนานิสิตเน้นไปที่ 3 
ประเด็น ต่อไปนี้ 

ประเด็น 3.2.1  การควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต ซึ่งมีระบบดัง
แผนภาพที่ 3.2.1 และกระบวนการดังตาราง 3.2.1 

ประเด็น 3.2.2  การควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาโครงงานแก่นิสิต ซึ่งมีระบบดังแผนภาพที่ 3.2./ 
และกระบวนดังตาราง 3.2.2 

ประเด็น 3.2.3  การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
มีระบบดังแผนภาพที่ 3.2.3 และกระบวนดังตาราง 3.2.3 

 ทั้งนี ้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังได้ท าการประเมินกระบวนการในปีการศึกษา 2557 และมี
การวางแผนปรับปรุงกระบวนการส าหรับปีการศึกษา 2558 ดังรายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 
10/2558 วาระที่  1.3 ประเมินและวางแผนปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
(B.Sc.Math_57_1.1_1) 

 
 3.2.1 กำรควบคุมกำรดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่นิสิตปริญญำตรี  

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์มีการวางแผนและก าหนดระบบและกลไกใน

การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี  ดังแผนภาพ 3.2.1 โดยมี

กระบวนการและกลไก ดังตาราง 3.2.1 
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แผนภำพ 3.2.1 ระบบกำรดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่นิสิต 
                                   หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
 

ตำรำง 3.2.1 กระบวนกำรและกลไกกำรดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่นิสิต 
              หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 

ระบบ/ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน กลไก/ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1. พิจารณาและคัด
กรองคุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการ ส าหรับนสิิต 
วท.บ. (คณิตศาสตร์)  

 
 
 
 
 

มิ.ย. ถึง 

พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวิชาการ 
ส าหรับนสิิตในหลักสตูร 

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
2. ภาควิชา
คณิตศาสตร ์
 

 
 
 
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา 
(B.Sc.Math_57_3.2_1) 

2. แต่งตั้งอาจารย์ที่ ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนสิิต ใน 1. คณะกรรมการ
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ระบบ/ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน กลไก/ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

ปรึกษาวิชาการ 
ส าหรับส าหรับนิสติ 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

ส.ค. หลักสตูร บริหารหลักสตูร 
2. ภาควิชา
คณิตศาสตร ์

3. จัดส ารับการ
ลงทะเบียน  

ส.ค. วางแผนรายวิชาการลงทะเบียนเรยีนส าหรับนิสติ
ตาม มคอ.2 

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
2. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการ 

มคอ.2 หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาคณติ
สาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง 2554) 
(B.Sc.Math_57_1.1_1) 

4. ควบคุม ดูแลและให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ
แก่นิสิต ตลอด
การศึกษา 

ส.ค. ถึง 
พ.ค. 
(ในปี
ถัดไป) 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบจะคอยดูแล และให้ค าปรึกษา
ในทุกๆ เรื่อง เช่น เรื่องการเรียน กิจกรรม รวมถึง
เรื่องส่วนตัว  

1. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการ 
2. อาจารย์ผูส้อน 
3. อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
4. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
 

 
 
 
 
 
บทสนทนาทางกลุ่มไลน์
หรือเฟสบุ๊ค 
(B.Sc.Math_57_3.2_2) 

5. ตรวจสอบและหา
แนวทางแก้ปัญหา
ต่างๆ ของนิสิต 

ส.ค. ถึง 
พ.ค. 
(ในปี
ถัดไป) 

ตรวจสอบและหาแนวทางการแกป้ัญหา หรือข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับวิชาการและอื่นๆ (ถ้ามี) 

1. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการ 
2. อาจารย์ผูส้อน 
3. อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
4. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
 

6. เสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาและปรับปรุง 

มิ.ย. 
(ในปี
ถัดไป) 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบร่วมกันเสนอแนะแนวทางการ
แก้ปัญหาและแนวทางการปรับปรงุข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับวิชาการและอื่นๆ (ถ้ามี) ต่อที่ประชุม
ภาควิชาคณติศาสตรเ์พื่อน าเสนอเข้าท่ีประชุมของ
คณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสตูร ( มคอ. 7) 

1. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการ 
2. อาจารย์ผูส้อน 
3. อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
4. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
5. หัวหน้าภาควิชา
คณิตศาสตร ์
 

1. ผลการด าเนินการของ
หลักสตูร (มคอ.7) ปี
การศึกษา 2556 และ 
2557 
(B.Sc.Math_57_1.1_5) 
3. แบบประเมินความพึง
พอใจต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา 
(B.Sc.Math_57_3.2_4) 

7. ประเมินและ ก.ค. คณะกรรมการร่วมกันประเมินและวางแผน คณะกรรมการบรหิาร รายงานการประชุม
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ระบบ/ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน กลไก/ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

วางแผนปรับปรุง
กระบวนการดูแลการ
ให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นิสิต 

(ในปี
ถัดไป) 

ปรับปรุงกระบวนการดูแลการใหค้ าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นิสิต โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิว่า
ควรเปลีย่นจากค าว่า “จัดส ารับการลงทะเบยีน” 
เป็น “การให้ค าแนะน าในการลงทะเบียน” 
เนื่องจากกระบวนการจัดส ารับมักใช้ได้กับนิสิตปี 1 
ในภาคเรียนท่ี 1 เท่านั้น ส่วนนิสิตช้ันปีอ่ืน ๆ มัก

สนใจลงทะเบยีนวิชาเลือกนอกเหนือจากที่
หลักสตูรจดัส ารับให ้

หลักสตูร 
 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร ครั้งท่ี 10/2558 
วาระที่ 1.3 ประเมินและ
วางแผนปรับปรุง
กระบวนการส่งเสริมนสิิต
(B.Sc.Math_57_1.1_1) 

 
3.2.2 กำรควบคุมดูแลกำรให้ค ำปรึกษำโครงงำนแก่นิสิต 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์มีการวางแผนและก าหนดระบบและกลไกใน

การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาโครงงานแก่นิสิต ดังแผนภาพ 3.2.2 โดยมีกระบวนการและกลไก ดัง

ตาราง 3.2.2 

                                                  
                    /               

                                                     

                

                                                        

                              
                       

                                 
                            

                                                         
            

                                    /
                                                                         

 
แผนภำพ 3.2.2 ระบบกำรดูแลกำรให้ค ำปรึกษำโครงงำนแก่นิสิตปริญญำตรี 

                                หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์  
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ตำรำง 3.2.2 กระบวนกำรและกลไกกำรควบคุมกำรดูแลกำรให้ค ำปรึกษำโครงงำนนิสิต 
         หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 

ระบบ/ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน กลไก/ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1. คัดกรองคุณสมบัติ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
หลัก/ร่วม 

ก.ค.-
ส.ค. 

ส ารวจอาจารย์และแขนงวิชาที่อาจารย์แตล่ะ
ท่านสนใจและถนดั 

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
2. อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
 

 
 
รายชื่ออาจารย์พร้อมกับ
แขนงวิชาที่เช่ียวชาญ 
(B.Sc.Math_57_3.2_5) 

2. ประกาศรายชื่อของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
โครงงาน 

ส.ค. ประกาศรายชื่อของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
โครงงานและแขนงวิชาที่สนใจของอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงานแตล่ะท่านแก่นิสติ 

1. อาจารย์ผู้ประสาน
รายวิชาโครงงาน 
2. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
 

3. ก าหนดหัวข้อและ
ขอบเขตของโครงงาน 
 

ส.ค.-
ต.ค. 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานแตล่ะกลุ่มจะก าหนด
ขอบเขตของโครงงานท่ีจะศึกษาให้สอดคล้อง
กับระยะเวลาที่ก าหนด 

1. อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน 
2. นิสิต 

หน้าปกเลม่ของรายงาน
วิชาโครงงาน 
(B.Sc.Math_57_3.2_6) 

6. ให้ค าปรึกษา
โครงงาน 

ส.ค.-
พ.ค.(ใน
ปีถัดไป) 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน คอยก ากับดูแล 
ติดตามความก้าวหน้า และให้ค าปรึกษา
โครงงานแก่นิสิต 

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
2. หน่วยงานรับนิสิต
ใหม่ มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ  

7. นิสิตประเมณิ
รายวิชาโครงงานและ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

พ.ค. 
(ในปี
ถัดไป) 

นิสิตท าแบบประเมิน ปค.003 และ ปค.004 ใน
รายวิชาโครงงาน  

นิสิต ปค.003 และ ปค.004 
ของรายวิชาโครงงาน 
(B.Sc.Math_57_3.2_7) 

8. ประเมินและ
วางแผนปรับปรุง
กระบวนการดูแลการ
ให้ค าปรึกษาโครงงาน
แก่นิสิต 

ก.ค. 
(ในปี
ถัดไป) 

คณะกรรมการร่วมกันประเมินและวางแผน
ปรับปรุงกระบวนการดูแลการใหค้ าปรึกษา
โครงงานแก่นิสิตแก่นสิิต พบว่ากระบวนการที่

ผ่านมาขาดการสอบเค้าโครงงานของนิสิต 

จึงมีมติให้ เพ่ิม “การสอบเค้าโครงงาน” 
หลังจากการก าหนดหัวข้อและขอบเขต
โครงงาน 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 
 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร ครั้งท่ี 
10/2558 วาระที่ 1.3 
ประเมินและวางแผน
ปรับปรุงกระบวนการ
ส่งเสริมนิสติ
(B.Sc.Math_57_1.1_1) 
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3.2.3   กิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพของนิสิตและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  หลักสูตร

วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีการวางแผนและก าหนดระบบและกลไกในการพัฒนาศักยภาพ
ของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ดังแผนภาพ 3.2.3 โดยมีกระบวนการและ
กลไก ดังตาราง 3.2.3 

 

                                                                              
                              

                                   

                                                                        
                                                             

                                                        

                                   
                              

            

                          
                            
                       

                      
            

                                    
                                  

 

แผนภำพ 3.2.3 ระบบกิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพของนิสิตและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ 
        ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 

 
ตำรำง 3.2.3 กระบวนกำรและกลไกกำรพัฒนำศักยภำพนิสิตและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ 

                  ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์  

ระบบ/ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน กลไก/ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1. วางแผนจัดกิจกรรม 

 

 
 
 

ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาศกัยภาพของ
นิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  ประจ าปีการศึกษา 2557 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 
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ระบบ/ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน กลไก/ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 
 

พ.ค. 
2558 

  
 
 
เอกสารโครงการน าเสนอ
ผลงานของนิสิต คณะ
วิทยาศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2557 
(B.Sc.Math_57_3.2_8) 

2. ก าหนดรูปแบบ
กิจกรรมและ
งบประมาณ 

ร่วมกันก าหนดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของ
นิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
2. อาจารย์ประจ า
หลักสตูร  
 

3. ขออนุมัติโครงการ 
 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าเอกสาร
ขออนุมัติโครงการโดยผ่านความเห็นชอบจาก
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร ์

1. ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสตูร 
2. หัวหนา้ภาควิชา
คณิตศาสตร ์
 

4. ด าเนินการจดั
กิจกรรม 

มิ.ย. 
2558 

นิสิตเข้าร่วมโครงการน าเสนอผลงานของนิสิต 
คณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้การกับกับดูแลของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูรและคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
 

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
2. หัวหน้าภาควิชา
คณิตศาสตร ์
3. อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
4. นิสิต 

5. ประเมินโครงการ
และเสนอแนวทางการ
ปรับปรุง 

มิ.ย. 
2558 

ด าเนินการประเมินผลโดยใช้ผลประเมินกจิกรรม
ต่างๆ จากผูเ้ข้าร่วมท ากิจกรรมเปน็ตัวช้ีวัด และ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงส าหรับกิจกรรม
ในครั้งถัดไป 

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
2. หัวหน้าภาควิชา
คณิตศาสตร ์
3. อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
4. นิสิต 

แบบประเมินโครงการ 
(B.Sc.Math_57_3.2_9) 

6. ประเมินและ
วางแผนปรับปรุง
กระบวนการพัฒนา
ศักยภาพนิสติและการ
เสรมิสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ก.ค. 
2558 

คณะกรรมการร่วมกันประเมินและวางแผน
ปรับปรุงกระบวนการดูแลการใหค้ าปรึกษา
โครงงานแก่นิสิตแก่นสิิต พบว่าระยะเวลาการ
วางแผนกิจกรรมที่ผ่านมามีความล่าช้าเกินไป 
เนื่องจากช่วงจัดกิจกรรมเป็นช่วงภาคการเรียนที่ 
2 และ ใกล้สอบปลายภาค จึงมีมติให้ปรับเปลี่ยน
ระยะเวลาด าเนินการให้เร็วข้ึนเปน็ในช่วงภาค
การศึกษาท่ี 1 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร ครั้งท่ี 10/2558 
วาระที่ 1.3 ประเมินและ
วางแผนปรับปรุง
กระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนานิสิต
(B.Sc.Math_57_3.1_1) 
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

B.Sc.Math_57_ส่วนน า_1 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
2554) 

B.Sc.Math_57_1.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

B.Sc.Math_57_1.1_5 ผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2556 และ 2557  
B.Sc.Math_57_3.2_1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
B.Sc.Math_57_3.2_2 บทสนทนาทางกลุ่มไลน์หรือเฟสบุ๊ค 
B.Sc.Math_57_3.2_4 แบบประเมินความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
B.Sc.Math_57_3.2_5 รายชื่ออาจารย์พร้อมกับแขนงวิชาที่เชี่ยวชาญ 
B.Sc.Math_57_3.2_6 หน้าปกเล่มของรายงานวิชาโครงงาน 
B.Sc.Math_57_3.2_7 ปค.003 และ ปค.004 ของรายวิชาโครงงาน 
B.Sc.Math_57_3.2_8 เอกสารโครงการน าเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2557 
B.Sc.Math_57_3.2_9 แบบประเมินโครงการน าเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2557 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.3    ผลที่เกิดกับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 2 มีคุณภาพน้อย 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ประเด็น 3.3.1 ข้อมูลนิสิต 

จ ำนวนนิสิตและอัตรำกำรคงอยู่ของนิสิต (B.Sc.Math_57_3.3_1) 

ปี
กำรศึกษำ
ที่รับเข้ำ  

 

จ ำนวนที่
รับเข้ำ 

จ ำนวนนิสิตคงอยู่ (จ ำนวนจริง) ในแต่ละปีกำรศึกษำ ร้อยละกำรคง
อยู่ของนิสิตใน
ปีกำรศึกษำ 

2557 เทียบกับ
ปีกำรศึกษำที่

รับเช้ำ 

2553 2554 2555 2556 2557 

ปี 2553 17 17 14 12 12 - 70.59 
ปี 2554 41 - 41 40 37 36 90.24 
ปี 2555 38 - - 38 31 31 81.58 
ปี 2556 35 - - - 35 28 - 
ปี 2557 52 - - - - 52 - 
 

 ประเด็น 3.3.2  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ (B.Sc.Math_57_3.3_2) 

ปีกำรศึกำที่
รับเข้ำ 

จ ำนวนที่
รับเข้ำ 

จ ำนวนที่ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ปี 2550 41 29 (70.73)     

ปี 2551 32  26 (81.25)    

ปี 2552 30   23 (76.67)   

ปี 2553 17    12 (70.59)  

ปี 2554 41     36 (87.80) 
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 ประเด็น 3.3.3 กำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนิสิต 

นิสิตสามารถยื่นข้อร้องเรียนมายังภาควิชาคณิตศาสตร์โดยผ่านอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา 

ภาควิชา หรือระบบแจ้งข้อร้องเรียนผ่านทาง http://petition.swu.ac.th/ บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ในปีการศึกษา 2557 มีเรื่องร้องเรียนและผลการร้องเรียนดังนี้ 

เร่ืองร้องเรียน ผลกำรด ำเนินกำร 

ควำมพึงพอใจ
ต่อกำรจัดกำร

ข้อร้องเรียนของ
นิสิต 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

ความประพฤติของรุ่นพี ่
 

นิสิตช้ันปีท่ี 1 ได้ร้องเรยีนความประพฤติของนิสิต
ช้ันปีท่ี 4 ถึงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในการนี้คณะ
วิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร ์และหลักสูตรได้
จัดการข้อร้องเรียนของนิสิตโดยการสอบสวนผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่าย และได้ด าเนนิการไกล่เกลีย่จน
เป็นที่พอใจของผู้ร้องเรียน 

4.33 
(มากที่สุด) 

1. ข้อร้องเรียนของนิสิต 
(B.Sc.Math_57_3.3_3) 
3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัดข้อร้องเรียน 
(B.Sc.Math_57_3.3_4) 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนนิสิต 

  เนื่องจากรายวิชาในหลักสูตรจะเน้นไปทางการศึกษากระบวนการทางคณิตศาสตร์ เช่น การพิสูจน์ 
ซึ่งจะแตกต่างจากการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยม นิสิตบางคนพ่ึงค้นพบตัวเองว่าไม่ถนัดหรือไม่ชอบ
การเรียนในสาขานี ้ส่งผลให้อัตราการคงยู่ของนิสิตลดลง 
 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
B.Sc.Math_57_3.3_1 สถิติจ านวนนิสิต 
B.Sc.Math_57_3.3_2 สถิติจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
B.Sc.Math_57_3.3_3 ข้อร้องเรียนของนิสิต 
B.Sc.Math_57_3.3_4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน 

 

 

 

 

http://petition.swu.ac.th/
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องค์ประกอบที่ 4  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลกำรประเมินตนเอง ระดับ

คุณภำพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

     น้อย 

ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

3.89 คะแนน 
 

ดี 

    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

5 คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

1.67 คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

     ปานกลาง 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรด ำเนินงำนองค์ประกอบที่ 4   2.63   ปานกลาง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1    กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 1 มีคุณภาพน้อย 

ผลกำรด ำเนินงำน   

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเน้นไปที่ 3 ประเด็น ต่อไปนี้  

ประเด็น 4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งมีระบบดังแผนภาพที่ 4.1.1 
และกระบวนการดังตาราง 4.1.1  

ประเด็น 4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งมีระบบดังแผนภาพที่ 4.1.2 และ
กระบวนการดังตาราง 4.1.2 

ประเด็น 4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งมีระบบดังแผนภาพที่ 
4.1.3 และกระบวนการดังตาราง 4.1.3 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังได้ท าการประเมินกระบวนการในปีการศึกษา 2557 และมี
การวางแผนปรับปรุงกระบวนการส าหรับปีการศึกษา 2558 ดังรายงานการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 
9/2558 วาระที่ 2.2 ประเมินและวางผนการปรับปรุงกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารยืประจ า
หลักสูตร (B.Sc.Math_57_1.1_1) 
 

 4.1.1 ระบบกำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีระบบในการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรโดยอ้างอิงต่อแผนยุทธศาสตร์ และกรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และคณะวิทยาศาสตร์ ดังแผนภาพ 4.1.1 โดยมีกระบวนการและกลไกดังตาราง 4.1.1 
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       แผนภำพ 4.1.1 ระบบกำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  
                           สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
 
ตำรำง 4.1.1 กระบวนกำรและกลไกกำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  
                สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 

ระบบ/ขั้นตอน 
ระยะ 

เวลำ 
วิธีกำรด ำเนินงำน กลไก/ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1. คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรประชุมร่วมกับ
คณาจารย์ภาควิชา
คณิตศาสตร์เพื่อวาง
แผนการรับและ/หรือ

ก.ค.  
 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรประชุมร่วมกับ
คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์เพือ่วาง
แผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
โดยพิจารณาความเสี่ยงท่ีจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสตูรจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร และภาควิชา 

1. รายงานการประชุมภาค  
ครั้งท่ี 5/2557 วาระที ่1.3 
การจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลยั 
(B.Sc.Math_57_4.1_1) 
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ระบบ/ขั้นตอน 
ระยะ 

เวลำ 
วิธีกำรด ำเนินงำน กลไก/ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

แต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
 

มาตรฐานของหลักสูตร และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร โดยบูรณาการ
กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

2. ค าขออัตราก าลัง
คณิตศาสตร ์
( B.Sc.Math_57_4.1_2) 

2. คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรร่วมกับภาควิชา
คณิตศาสตร์ก าหนด
คุณสมบัติอาจารย์ และ
ร่างข้อก าหนดภาระงาน  

ส.ค.  
ถึง 
ต.ค.  

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรร่วมกับภาควิชา
คณิตศาสตร์ก าหนดคุณสมบตัิอาจารย์ และร่าง
ข้อก าหนดภาระงาน 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร และภาควิชา 

1. ประกาศรับสมัครงาน 
ต าแหน่งอาจารย์ (1) 7-
4477 คณะวิทยาศาสตร ์
( B.Sc.Math_57_4.1_3) 
2. ประกาศผลการคัดเลือก 
ต าแหน่งอาจารย์ (1) 7-
4477 ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร ์
( B.Sc.Math_57_4.1_4) 

3. คณะกรรมการการ
คัดเลือกท าการคัดเลือกผู้
มีคุณสมบัตเิหมาะสม 

ก.ย.  คณะกรรมการการคัดเลือกพิจารณาบุคคลซึ่งมี
ความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมท่ีสุด และท าการ
คัดเลือกเพื่อให้มหาวิทยาลยับรรจแุละให้คณะ
แต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คณะกรรมการการ
คัดเลือกของภาควิชา 

1. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นมหาวิทยาลัย 
( B.Sc.Math_57_4.1_5) 

4. คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร และคณะแต่งตั้ง
เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

ธ.ค.  คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร และคณะ
แต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร และคณะ 
 

1. ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 
( B.Sc.Math_57_4.1_6) 
2. บันทึกข้อความ 
( B.Sc.Math_57_4.1_7) 
2. สมอ.08 
( B.Sc.Math_57_ส่วน
น า_3) 

5. ประเมินผลทีไ่ด้จาก
การรับอาจารย์ประจ า
หลักสตูร โดยใช้ภาระงาน 
และผลประเมินการสอน
ของอาจารย์จากนิสติ  

มิ.ย. 
(ในปี
ถัดไป) 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรประเมินผลที่ได้
จากการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย
พิจารณาจากเกณฑ์การประเมินภาระงานของ
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ และใช้ผลประเมินการสอนของ
อาจารย์จากนสิิตเป็นตัวช้ีวัด ซึ่งการประเมินท้ัง
สองมีการประเมินปีละ 2 ครั้ง 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 

1. มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผู้ด ารง
ต าแหน่งวิชาการ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ 
( B.Sc.Math_57_4.1_8) 
2. สรุปคะแนนภาระงาน
เชิงปริมาณของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 
( B.Sc.Math_57_4.1_9) 
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ระบบ/ขั้นตอน 
ระยะ 

เวลำ 
วิธีกำรด ำเนินงำน กลไก/ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

3. แบบรายงานผลการ
ประเมินระดับคณะ 
(ปค.003/03) และระดับ
ภาควิชา (ปค.003/02) 
( B.Sc.Math_57_4.1_10) 
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร  
ครั้งท่ี 9/2558 วาระที่ 2.1 
ประเมินผลการรับและ
แต่งตั้ง การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
(B.Sc.Math_57_1.1_1) 

6. คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรประชุมเพื่อ
ประเมินกระบวนการ ผล
ที่ได้ และเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุง 

มิ.ย. 
(ในปี
ถัดไป) 

เมื่อสิ้นปีการศึกษาคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรประชุมเพื่อประเมินกระบวนการ ผลที่
ได้ และเสนอแนะแนวทางการปรบัปรุงเพื่อใช้
วางแผนการรับและการแต่งตั้ง หรอื
ปรับเปลีย่นอาจารย์ประจ าหลักสตูรในปี
การศึกษาถัดไป 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 

 

 
 

 4.1.2 ระบบกำรบริหำรอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
     เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิ ความรู้ และความสามารถที่แตกต่างกัน อีกทั้งยัง

มีบทบาทส าคัญในการบริหาร จัดการและพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จึงได้วางแผนการบริหาร ก าหนดบทบาท และมอบหมายภาระหน้าที่ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรดังแผนภาพ 4.1.2 โดยมีกระบวนการและกลไกการบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสูตรดังตาราง 4.1.2 
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แผนภำพ 4.1.2 ระบบกำรบริหำรอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
                                 สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
 

ตำรำง 4.1.2 กระบวนกำรและกลไกกำรบริหำรอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
                      สำขำวิชำคณิตศำสตร ์

ระบบ/ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1. คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรประชุมร่วมกับ
คณาจารย์ภาควิชา
คณิตศาสตร์เพื่อวาง
แผนการบริหารอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 
 

ก.ค. 
ถึง 
ส.ค. 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรประชุมร่วมกับ
คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์เพือ่วางแผนการ
บริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยพิจารณาความ
เสี่ยงท่ีจ านวน และคุณสมบตัิของอาจารย์ประจ า
หลักสตูรจะไมเ่ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของ
หลักสตูร 

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
2. ภาควิชา 

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร ครั้งท่ี 3/2557 
วาระที่ 1.1 การแต่งตั้ง
กรรมการบริหารหลักสตูร 
(B.Sc.Math_57_1.1_1) 
2. รายงานการประชุมภาค  
ครั้งท่ี 2/2558 หัวข้อ 1.8 
การปรับเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบและอาจารย์
ประจ าหลักสตูร หลักสตูร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
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ระบบ/ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

สาขาวิชาคณติศาสตร ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554) 
(B.Sc.Math_57_4.1_1) 
2.ค าขออัตราก าลัง
คณิตศาสตร ์
(B.Sc.Math_57_4.1_2) 

2. คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรร่วมกับภาควิชา
คณิตศาสตร์ก าหนด
บทบาทหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ และ
มอบหมายภาระหน้าท่ีให้
เหมาะสมกับคณุวุฒิ 
ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์  

ก.ค. 
ถึง 
ส.ค. 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรร่วมกับภาควิชา
คณิตศาสตร์ก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ และมอบหมายภาระหน้าท่ีให้เหมาะสม
กับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ ์

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
2. ภาควิชา 

1.ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 
( B.Sc.Math_57_4.1_6) 
 

3. ประเมินผลทีไ่ด้จาก
การรับอาจารย์ประจ า
หลักสตูร โดยใช้ภาระงาน
และผลประเมินการสอน
ของอาจารย์จากนิสติ 

มิ.ย. 
(ในปี
ถัดไป) 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรประเมินผลที่ได้จาก
การรับอาจารย์ประจ าหลักสตูร โดยพิจารณาจาก
เกณฑ์การประเมินภาระงานของขา้ราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และใช้ผล
ประเมินการสอนของอาจารย์จากนิสิตเป็นตัวช้ีวัด 
ซึ่งการประเมินท้ังสองมีการประเมนิปีละ 2 ครั้ง 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

1. มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผู้ด ารง
ต าแหน่งวิชาการ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ 
( B.Sc.Math_57_4.1_8) 
2. สรุปคะแนนภาระงาน
เชิงปริมาณของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 
( B.Sc.Math_57_4.1_9) 
3. แบบรายงานผลการ
ประเมินระดับคณะ (ปค
003/03) และระดับ
ภาควิชา (ปค003/02) 
( B.Sc.Math_57_4.1_10) 
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร  
ครั้งท่ี 9/2558 วาระที่ 2.1 
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ระบบ/ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

ประเมินผลการรับและ
แต่งตั้ง การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
(B.Sc.Math_57_1.1_1) 

4. คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรประชุมเพื่อ
ประเมินกระบวนการ ผล
ที่ได้ และเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุง 

มิ.ย. 
(ในปี
ถัดไป) 

เมื่อสิ้นปีการศึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสตูร
ประชุมเพื่อประเมินกระบวนการ ผลที่ได้ และ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงเพือ่ใช้วางแผนการ
บริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา
ถัดไป 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร ครั้งท่ี 9/2558 
วาระที่ 2.2 ประเมินและ
วางแผนปรับปรุงการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 
(B.Sc.Math_57_1.1_1) 

 
 4.1.3 ระบบกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

   เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ มีการวางแผนและก าหนดระบบและกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ดังแผนภาพ 4.1.3 โดยมีกระบวนการและกลไก ดังตาราง 4.1.3 
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แผนภำพ 4.1.3 ระบบกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 

                         สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
 

ตำรำง 4.1.3 กระบวนกำรและกลไกกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ 
                                    ประจ ำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 

ระบบ/ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
เอกสำร/หลักฐำน 

1. คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรประชุมร่วมกับ
คณาจารย์ภาควิชา
คณิตศาสตร์เพื่อวาง
แผนการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

ก.พ. 
58 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรประชุมร่วมกับ
คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์เพือ่วางแผนการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูร  

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร  
2. ภาควิชา 

1. รายงานการประชุม
ภาควิชา  
ครั้งท่ี 2/2558 วาระที่ 3.2 
การจัดโครงการพัฒนา
บุคลากรและนสิิตสู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(B.Sc.Math_57_4.1_1) 

2. อาจารย์ประจ า
หลักสตูรเข้าอบรม
โครงการทีส่นใจ หรือ
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูรอาจจะพิจารณา
มอบหมายให้อาจารย์เข้า

ก.พ.  
ถึง 
มิ.ย. 
58 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรเขา้อบรมโครงการทีส่นใจ
หรือมีความเชี่ยวชาญภายใต้กรอบงบประมาณ 
หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจจะ
พิจารณามอบหมายให้อาจารยเ์ข้าร่วมโครงการที่
จ าเป็นต่อการบริหารและพัฒนาหลักสูตร 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

1. เอกสารการเข้าอบรม
โครงการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
( B.Sc.Math_57_4.1_11) 
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ระบบ/ขั้นตอน 
ระยะ 
เวลำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
เอกสำร/หลักฐำน 

ร่วมโครงการที่จ าเป็น  
3.ตรวจสอบ ควบคมุและ
ก ากับให้อาจารย์ประจ า
หลักสตูรทุกคนได้รับการ
พัฒนาวิชาการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์โดยใช้จ านวน
โครงการที่เข้ารับการ
อบรมเป็นตัวช้ีวัด 

มิ.ย. 
58 

ตรวจสอบ ควบคมุและก ากับให้อาจารย์ประจ า
หลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาวิชาการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยใช้จ านวน
โครงการที่อาจารย์เข้ารับการอบรมเป็นตัวช้ีวัด 
ซึ่งในปีการศึกษานีม้ีอาจารย์เข้ารว่มอบรม
โครงการต่างๆทั้งสิ้น 6  โครงการ 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร ครั้งท่ี 9/2558 
วาระที่ 2.1 ประเมินผลการ
รับและแต่งตั้ง การบรหิาร
และพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
( B.Sc.Math_57_1.1_1) 

5.คณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรประชุมเพื่อ

ประเมินกระบวนการ ผล

ที่ได้ และเสนอแนะแนว

ทางการปรับปรุง 

มิ.ย. 

58 

เมื่อสิ้นปีการศึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสตูร

ประชุมเพื่อประเมินกระบวนการ ผลที่ได้ และ

เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงเพือ่ใช้วาง

แผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า

หลักสตูรในปีการศึกษาถัดไป 

คณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร 

1.รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรหิาร

หลักสตูร ครั้งท่ี 9/2558 

วาระที่ 2.3 ประเมิน

กระบวนการ ผลทีไ่ด้ และ

เสนอแนะแนวทางการ

ปรับปรุงการส่งเสริมและ

พัฒนาอาจารย์ประจ า

หลักสตูร 

( B.Sc.Math_57_1.1_1) 

 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
B.Sc.Math_57_ส่วนน า_3 สมอ.08 
B.Sc.Math_57_1.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
B.Sc.Math_57_4.1_1 รายงานการประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์ 
B.Sc.Math_57_4.1_2 ค าขออัตราก าลังคณิตศาสตร์ 
B.Sc.Math_57_4.1_3 ประกาศรับสมัครงาน ต าแหน่งอาจารย์ (1) 7-4477 คณะวิทยาศาสตร์ 
B.Sc.Math_57_4.1_4 ประกาศผลการคัดเลือก ต าแหน่งอาจารย์ (1) 7-4477 ภาควิชา

คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
B.Sc.Math_57_4.1_5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น
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มหาวิทยาลัย 
B.Sc.Math_57_4.1_6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
B.Sc.Math_57_4.1_7 บันทึกข้อความ 
B.Sc.Math_57_4.1_8 มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 
B.Sc.Math_57_4.1_9 สรุปคะแนนภาระงานเชิงปริมาณของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
B.Sc.Math_57_4.1_10 แบบรายงานผลการประเมินระดับคณะ (ปค.003/03) และระดับภาควิชา 

(ปค.003/02) 
B.Sc.Math_57_4.1_11 เอกสารการเข้าอบรมโครงการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2    คุณภำพอำจำรย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า    

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3.89  คุณภาพปานกลาง  

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย  
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

วิธีกำรค ำนวณคะแนนภำพรวม 
 
ค่าคะแนนที่ได้ =                  ผลรวมคะแนนประเด็นที่ประเมิน 
    จ านวนประเด็นทั้งหมด           
 
ผลกำรด ำเนินกำร 

ประเด็นในกำรพิจำรณำ ผลกำรด ำเนินกำร 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 คะแนน 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1.67 คะแนน 
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คะแนน 
 3.89 คะแนน 

ประเด็น 4.2.1 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

เกณฑ์กำรประเมิน    
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน ระหว่าง 0 – 5 
 หลักสูตรระดับปริญญำตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็น 
 คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญำโท    
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

 หลักสูตรระดับปริญญำเอก  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็น 
  คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100   
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สูตรกำรค ำนวณ    
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

       
 

 
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลกำรด ำเนินกำร 
รำยกำรข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินกำร 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 100 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 5 คะแนน 

 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
B.Sc.Math_57_ส่วนน า_2 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (curriculum vitae) 

 

ประเด็น 4.2.2 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร  

เกณฑ์กำรประเมิน    

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0–5 
 หลักสูตรระดับปริญญำตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
 และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญำโท   
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญำเอก   

             จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

                      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 

 

 X 100 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

                ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

 X 5 
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 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
  และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 100 

 
 

สูตรกำรค ำนวณ    
  1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

       
 

 
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลกำรด ำเนินกำร 
รำยกำรข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินกำร 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 20 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 1.67 คะแนน 

 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
B.Sc.Math_57_ส่วนน า_2 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (curriculum vitae) 

 

ประเด็น 4.2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

เกณฑ์กำรประเมิน    

 หลักสูตรระดับปริญญำตรี   
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญำโท   

             จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

                      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 

 

 X 100 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

                     ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 

 X 5 
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ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญำเอก   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่  
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

สูตรกำรค ำนวณ    
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร ตามสูตร 

       
 

 
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 

 
ผลกำรด ำเนินกำร 

เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินกำร 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 1 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 20 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
 

 

 

 

 

  ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

                      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 

 

 X 100 

  ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

                     ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 

 X 5 
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ข้อมูลประกอบกำรค ำนวณผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ล ำดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบตัวบ่งชี ้
ค่ำ

น้ ำหนัก 
จ ำนวน
ชิ้นงำน 

ผลรวมถ่วง
น้ ำหนัก 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด (คน) 5  
2 จ านวนรวมของบทความวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์ (อาจารย์ประจ า

หลักสตูร) 
(ช้ินงาน) 1  

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ  

0.40   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60   

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอ่ยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 -   บทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

1.00 1 1.00 
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ล ำดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบตัวบ่งชี ้
ค่ำ

น้ ำหนัก 
จ ำนวน
ชิ้นงำน 

ผลรวมถ่วง
น้ ำหนัก 

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
    ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

1.00   

 -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  1.00   
 -   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
1.00   

 -   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00   
 -   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน  
1.00   

 -   ต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  1.00   
 -   หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   
 -   งานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   
 -   ต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
1.00   

 -   หนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 -   งานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง 
    วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 1.00 
 

 

ล ำดับ

ที ่

ชื่อบทควำมวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) 

ที่ได้รับกำรตีพิมพ์

เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำน 

และผู้ร่วม 

ชื่อกำรประชุมวชิำกำร 

วัน-เดือน-ปี 

สถำนที/่จังหวัด/ประเทศท่ีจัด 

หรือชื่อวำรสำร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 

รหัสเอกสำร 

1. Regularity of Certain 

Subsemirings of Full 

Matrix Semirings 

N. Sirasuntorn, R. I. 

Sararnrakskul 

East-West J. of 

Mathematics: Vol. 17, No 1 

(2014) pp. 23-32. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3    ผลที่เกิดกับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 คุณภาพปานกลาง 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีกำรศึกษำ ผลกำรประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2555 2556 2557 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    100% 100% 100% 3 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน 

ไม่ได้
ประเมิน 

ไม่ได้
ประเมิน 

4.55 

 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
B.Sc.Math_57_4.3_1 สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2557 จาก E-Survey แบบประเมิน
ที่ 200-58-15 (ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2558) 
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องค์ประกอบที่ 5  หลักสตูร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 

 ผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลกำรด ำเนินงำน ระดับ

คุณภำพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

     น้อย 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3  การประเมินผู้เรียน      น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

5 คะแนน ดีมาก 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรด ำเนินงำนองค์ประกอบที่ 5 2 น้อย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

กำรคิดรอบป ี ปีการศึกษา 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 1 มีคุณภาพน้อย 

ผลกำรด ำเนินงำน   

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ไดด้ าเนินการเรื่องสาระของรายวิชาใน
หลักสูตร ซึ่งมีระบบดังแผนภาพที่ 5.1.1 และกระบวนดังตาราง 5.1.1 โดยเน้นไปที่ 2 ประเด็น ต่อไปนี้ 
  ประเด็น 5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
  ประเด็น 5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ  
 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังได้ท าการประเมินกระบวนการในปีการศึกษา 2557 และมี
การวางแผนปรับปรุงกระบวนการส าหรับปีการศึกษา 2558 ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ครั้งที่ 11/2558 วาระ 1.1  ประเมินและวางแผนปรับปรุงกระบวนการ (B.Sc.Math_57_1.1_1) 
 

   . 1

                

                     

   . 2

   

  แผนภำพ 5.1.1 ระบบจัดกำรสำระรำยวิชำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  
                                        สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
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ตำรำง 5.1.1 กระบวนกำรจัดกำรสำระรำยวิชำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
                               สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 

กระบวนกำร/
ขั้นตอน 

ระยะ 
เวลำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
กลไก/
ผู้รับผิดชอบ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1. จัดท า มคอ.1 
(ประเด็น 5.1.1) 

ปี
พ.ศ.2553-
2554 

จัดท ามาตรฐานคณุวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(มคอ.1) เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ
หลักสตูร 

1. คณะกรรมการ
อุดมศึกษา 
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรสีาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 
(มคอ.1) พ.ศ. 2553 
(B.Sc.Math_57_1.1_2) 

2. จัดท า มคอ.2 
(ประเด็น 5.1.1) 

1 ปี
การศึกษา
ก่อนใช้
หลักสตูร
ปรับปรุง 

จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขา
คณิตศาสตร์ โดยสาระของรายวิชาใน
หลักสตูรของมีเนื้อหาไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ใน 
มคอ.1 พร้อมท้ังก าหนดรายวิชาบงัคับและ
รายวิชาเลือกในหมวดต่าง ๆ  

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
2. ภาควิชา 
3. คณะ 
4. มหาวิทยาลัย 

รายละเอียดของหลักสตูร 
(มคอ.2) หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง 2554)  
(B.Sc.Math_57_ส่วนน า_1) 

3.ประเมินคณุภาพของ
หลักสตูร 
(ประเด็น 5.1.2) 

ทุกปี
การศึกษา 

วิเคราะหผ์ลการประเมินจากผู้ใช้บณัฑิต 
และผลภาวะการมีงานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระของบัณฑิต 

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
2. ภาควิชา 
3. คณะ 
4. มหาวิทยาลัย 

1. สรุปผลความคดิเห็นของ
ผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ  
ประจ าปีการศึกษา 2556 
(B.Sc.Math_57_2.1_1) 
2. สรุปผลภาวะการมีงานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระของ
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2556 
(B.Sc.Math_57_2.1_1) 

4. ปรับปรุงหลักสูตร 
(ประเด็นท่ี 5.1.2) 

1 ปี
การศึกษา
ก่อนใช้
หลักสตูร
ปรับปรุง 

- วิเคราะห์แนวโนม้ผลการประเมนิจากผู้ใช้
บัณฑิต และผลภาวะการมีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระของบณัฑิต  
- วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของหลักสตูร
(มคอ.7) - - จัดท า มคอ.2 (หลักสตูร
ปรับปรุง)  
- จัดการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร  
2. ภาควิชา 
3. คณะ 
4. มหาวิทยาลัย 

1. ผลการด าเนินการของ
หลักสตูร (มคอ.7) ปี

การศึกษา 2556 และ 
2557 
(B.Sc.Math_57_1.1_5) 
2. ข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกในการปรับปรุง
หลักสตูรในปีการศึกษา 2559 
(B.Sc.Math_57_5.1_1) 
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
B.Sc.Math_57_ส่วนน า_1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2554) 
B.Sc.Math_57_1.1_2 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ (มคอ.1) พ.ศ. 2553 
B.Sc.Math_57_1.1_5 ผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2556 และ 2557 
B.Sc.Math_57_2.1_1 สรุปผลความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจ าปีการศึกษา 2556 
B.Sc.Math_57_2.2_1 สรุปผลภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตท่ีส าเร็จ

การศึกษาในปีการศึกษา 2556 
B.Sc.Math_57_5.1_1 ข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 

2559 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 1 มีคุณภาพน้อย 

ผลกำรด ำเนินงำน    
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดการวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนดังแผนภาพที่ 5.1.1 และกระบวนดังตาราง 5.1.1 ไดด้ าเนินงานเน้นไปท่ี 3 ประเด็น 
ต่อไปนี้ 
 ประเด็น 5.2.1  การก าหนดผู้สอน 

 ประเด็น 5.2.2  การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
การจัดการเรียนการสอน 
 ประเด็น 5.2.3  การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังได้ท าการประเมินกระบวนการในปีการศึกษา 2557 และมี
การวางแผนปรับปรุงกระบวนการส าหรับปีการศึกษา 2558 ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ครั้งที่ 11/2558 วาระ 1.2 ประเมินและวางแผนปรับปรุงกระบวนการวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการเรียนการสอน (B.Sc.Math_57_1.1_1) 

 

                       

   . 5

   . 3

                         

 

 แผนภำพ 5.2.1 ระบบกำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
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ตำรำง 5.2.1 กระบวนกำรกำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
       หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 

กระบวนกำร/
ขั้นตอน 

ระยะ 
เวลำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1. จัดท าแผนการ
เรียน 

1 ปี
การศึกษา
ก่อนใช้
หลักสตูร
ปรับปรุง  

จัดท าแผนการเรยีนของนิสิตแตล่ะชั้นปี โดย
วางแผนให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาได้
ตามระยะเวลาของหลักสูตร (4ปี) 

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
 

รายละเอียดของหลักสตูร 
(มคอ.2) หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง 2554) 
(B.Sc.Math_57_ส่วนน า_1) 

2. ก าหนดผู้สอน 
(ประเด็น 5.2.1) 

เม.ย. ถึง 
ก.ค. 

ก าหนดผูส้อนในแต่ละรายวิชาใหต้รงกับความ
เชี่ยวชาญของผู้สอนแตล่ะท่าน 

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
2. ภาควิชา 

1. รายงานการประชุม 
2. ภาควิชาคณิตศาสตร์ ครั้ง
ที่ 4/2557 วาระ 3.2 
ตารางสอนปีการศึกษา 2557 
(ฉบับร่าง)  
(B.Sc.Math_57_4.1_1) 
ตารางสอนระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา 2557 
(B.Sc.Math_57_5.2_1) 

3. ก าหนดรายวิชา
ที่สามารถบรูณา
การกับการวิจัย 
การบริการสังคม 
การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
(ประเด็น 5.2.3) 

เม.ย. ถึง 
ก.ค. 

พิจารณารายวิชาที่สามารถบรูณาการกับการ
วิจัย การบริการสังคม การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมได ้

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
2. อาจารย์ประจ า
รายวิชา 

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร ครั้งท่ี 2/2557
วาระ.1.2 รายวิชาที่สามารถ
บูรบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการสังคม การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
(B.Sc.Math_57_1.1_1) 
2. รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) ปีการศึกษา 2557  
(วิชา MA112) 
(B.Sc.Math_57_1.1_3) 

3. จัดท า มคอ.3 
(ประเด็น 5.2.2) 

ก.ค. 
และ  
ธ.ค. 

ก ากับและตดิตามการจดัท า มคอ.3 ครบทุก
รายวิชาให้แล้วเสร็จตามก าหนด 

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
2. ภาควิชา 
3. คณะ 
4. มหาวิทยาลัย 

1. รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) ปีการศึกษา 2557 
(B.Sc.Math_57_1.1_3)  
2. รายงานการประชุม
ภาควิชา  
-ครั้งท่ี 4/2557 วาระ 3.4 
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กระบวนกำร/
ขั้นตอน 

ระยะ 
เวลำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

การจัดท ามคอ. 3-6 ปี
การศึกษา 2556 
-ครั้งท่ี 10/2557 วาระ 1.11 
ติดตามมคอ. ภาคเรยีนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 
-ครั้งท่ี 2/2558 วาระ 1.3 
การติดตามมคอ. 3-6 ปี
การศึกษา 2557 
(B.Sc.Math_57_4.1_1) 
3. ปฏิทินการศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี
(B.Sc.Math_57_5.2_2) 

4. จัดท า มคอ.5 
(ประเด็น 5.2.2) 

ธ.ค. และ 
มิ.ย. 

ก ากับและตดิตามการจดัท า มคอ.5 ครบทุก
รายวิชาให้แล้วเสร็จตามก าหนด 
 

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
2. คณะ 

1. ผลการด าเนินการของ
รายวิชา  (มคอ.5) ปี
การศึกษา 2556 และ 2557 
(B.Sc.Math_57_1.1_4) 
2. รายงานการประชุม
ภาควิชา  
-ครั้งท่ี 4/2557 วาระ 3.4 
การจัดท ามคอ. 3-6 ปี
การศึกษา 2556 
-ครั้งท่ี 10/2557 วาระ 1.11 
ติดตามมคอ. ภาคเรยีนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 
-ครั้งท่ี 1/2558 วาระ 1.1 น า
ข้อมูล มคอ.5 ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2557 ขึ้น
เว็บไซต ์
-ครั้งท่ี 2/2558 วาระ 1.3 
การติดตามมคอ. 3-6 ปี
การศึกษา 2557 
(B.Sc.Math_57_4.1_1.) 
3. ปฏิทินการศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี
(B.Sc.Math_57_5.2_2) 
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
B.Sc.Math_57_ส่วนน า_1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2554) 
B.Sc.Math_57_1.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
B.Sc.Math_57_1.1_3 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Math_57_1.1_4 ผลการด าเนินการของรายวิชา  (มคอ.5) ปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Math_57_4.1_1 รายงานการประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์ 
B.Sc.Math_57_5.2_1 ตารางสอน ปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Math_57_5.2_2 ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  กำรประเมินผู้เรียน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

กำรคิดรอบป ี ปีการศึกษา 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 1 มีคุณภาพน้อย 

ผลกำรด ำเนินงำน   
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดการประเมินผู้เรียนซึ่งมีระบบดัง
แผนภาพที่ 5.2.1 และกระบวนดังตาราง 5.2.1 และได้เน้นไปที่ 3 ประเด็น ต่อไปนี้ 
 ประเด็น 5.3.1 การประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ประเด็น 5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต  
 ประเด็น 5.3.3 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7) 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังได้ท าการประเมินกระบวนการในปีการศึกษา 2557 และมี
การวางแผนปรับปรุงกระบวนการส าหรับปีการศึกษา 2558 ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ครั้งที่ 11/2558 วาระ 1.3 ประเมินและวางแผนปรับปรุงกระบวนการประเมินผู้ เรียน 
(B.Sc.Math_57_1.1_1) 
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                           . 3

          

                                      

       

   . 5

   . 7
 

 
แผนภำพ 5.3.1 ระบบกำรประเมินผู้เรียนหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 

 
ตำรำง 5.3.1 กระบวนกำรกำรประเมินผู้เรียนหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 

กระบวนกำร/
ขั้นตอน 

ระยะ 
เวลำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
กลไก/
ผู้รับผิดชอบ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1. ก าหนดวิธีการ
ประเมินและการวัดผล
ใน มคอ.3 
(ประเด็น 5.3.1) 

30 วัน
ก่อนเปิด
ภาค
การศึกษา 

ก าหนดสดัส่วนขององค์ประกอบการประเมิน
ให้สอดคล้องกับ curriculum mapping ใน 
มคอ.2 โดยพิจารณาแผนการปรับปรุง
รายวิชาใน มคอ.5 และแผนปรับปรุง
หลักสตูรใน มคอ.7  ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
(ถ้ามี) ร่วมด้วย 

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
2. อาจารย์ประจ า
รายวิชา 

1. รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) ปีการศึกษา 2557 
(B.Sc.Math_57_1.1_3) 
2. ปฏิทินการศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี
(B.Sc.Math_57_5.2_2) 

2. แจ้งวิธีการประเมิน
ให้กับผู้เรยีน 
(ประเด็น 5.3.1) 

สัปดาห์
แรกของ
การเรยีน
การสอน

อาจารย์ประจ าแต่ละรายวิชาแจ้งวิธีการ
ประเมินและวดัผลให้กับผูเ้รียน รวมถึงเกณฑ์
การให้คะแนนและการตัดเกรด  

1. อาจารย์ประจ า
รายวิชา 
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กระบวนกำร/
ขั้นตอน 

ระยะ 
เวลำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
กลไก/
ผู้รับผิดชอบ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

ในแต่ละ
ภาคเรยีน 

3. ทวนสอบผลการ
ประเมิน 
(ประเด็น 5.3.2) 

ก่อน
ก าหนดกา
รส่งเกรด
อย่างน้อย 
2 วันตาม
ปฏิทิน
การศึกษา 

ร่วมกับพิจารณาผลการประเมินนสิิต หาก
รายวิชาใดที่มีการตัดเกรดทีผ่ิดปกติ เช่น มี
เกรด A หรือ E หรือ W เป็นจ านวนมาก 
ขอให้อาจารย์ประจ าวิชาแจ้งเหตผุล 

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
2. อาจารย์ประจ า
วิชา 
2. ภาควิชา 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร  
-ครั้งท่ี 1/2558 วาระ 1.1 
พิจารณารับรอง…. ภาคเรยีน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
-ครั้งท่ี 8/2558 วาระ 1.1 
พิจารณารับรองการตัดเกรด
ในรายวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสตูร ภาคเรยีนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557  
(B.Sc.Math_57_1.1_1) 

4. ประกาศผลการ
ประเมิน  
(ประเด็น 5.3.1) 

ตาม
ก าหนดกา
รส่งเกรด
ตาม
ปฏิทิน
การศึกษา 

ก ากับและตดิตามการส่งเกรดให้ครบทุก
รายวิชาผ่านระบบลงทะเบียนและผลการ
เรียน (Supreme) ของมหาวิทยาลัย 

1. อาจารย์ประจ า
วิชา 
2. ภาควิชา 
3. คณะ 
4. มหาวิทยาลัย 

1. รายงานการประชุม
ภาควิชาคณติศาสตร์ ครั้งท่ี 
10/2557 วาระ 1.3 เรื่อง
ก าหนดส่งเกรดภาคเรยีนที่ 1 
ปีการศึกษา 2557 
และ ครั้ง 4/2558 วาระ 
1.10 ก าหนดส่งเกรดภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
(B.Sc.Math_57_4.1_1) 
2.บันทึกการส่งเกรด 
(B.Sc.Math_57_5.3_1) 

5. ทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีน
ตาม TQF มคอ.5 

ภายใน 
30 วัน 
หลังสิ้นสุด
ภาคเรยีน 

ก ากับและตดิตามให้อาจารย์ประจ าวิชาทุก
คนส่ง มคอ.5 ให้ทันตามเวลาที่ก าหนด  

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
2. อาจารย์ประจ า
รายวิชา 

1. รายงานการประชุม
ภาควิชาคณติศาสตร์  
-ครั้งท่ี 4/2557 วาระ 3.4 
การจัดท ามคอ. 3-6 ปี
การศึกษา 2556 
-ครั้งท่ี 10/2557 วาระ 1.11 
ติดตามมคอ. ภาคเรยีนที่ 2 
ปีการศึกษา 2557 
-ครั้งท่ี 1/2558 วาระ 1.1 
น าข้อมูล มคอ.5 ภาคเรียนที่ 
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กระบวนกำร/
ขั้นตอน 

ระยะ 
เวลำ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
กลไก/
ผู้รับผิดชอบ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1 ปีการศึกษา 2557 ขึ้น
เว็บไซต ์
-ครั้งท่ี 2/2558 วาระ 1.3 
การติดตามมคอ. 3-6 ปี
การศึกษา 2557 
 (B.Sc.Math_57_4.1_1.) 
2. ผลการด าเนินการของ
รายวิชา  (มคอ.5) ปี
การศึกษา 2557 
(B.Sc.Math_57_1.1_4) 

6. ประเมินการจัดการ
เรียนการสอน/ การ
ประเมินหลักสูตร 

ภายใน 
60 วัน
หลังสิ้นสุด
ปี
การศึกษา 

ก ากับและตดิตามการจดัท า มคอ.7 ใหแ้ล้ว
เสร็จตามก าหนด  

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
2. ภาควิชา 

1. รายงานการประชมุ
ภาควิชาคณติศาสตร์ ครั้งท่ี 
10/2557 วาระ 1.11 ติด
ตามมคอ. ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2557 
(B.Sc.Math_57_4.1_1) 
2. ผลการด าเนินการของ
หลักสตูร (มคอ.7) ปี
การศึกษา 2556 และ 2557 
(B.Sc.Math_57_1.1_5) 

7. วางแผนการ
ปรับปรุงการจดัการ
เรียนการสอน/การ
จัดการหลักสตูร 

ภายใน 
60 วัน
หลังสิ้นสุด
ปี
การศึกษา 

ก ากับและตดิตามจัดท า มคอ.7 ให้ทันตาม
เวลาที่ก าหนด  

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
2. ภาควิชา 

 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
B.Sc.Math_57_1.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
B.Sc.Math_57_1.1_3 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Math_57_1.1_4 ผลการด าเนินการของรายวิชา  (มคอ.5) ปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Math_57_1.1_5 ผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2556 และ 2557 

B.Sc.Math_57_4.1_1 รายงานการประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์  
B.Sc.Math_57_5.3_1 บันทึกการส่งเกรด สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.4  ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ   

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 5 คุณภาพดีมาก 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน  

(Key Performance Indicators) 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 
(ตำมเกณฑ์ 

 ไม่เป็นตำมเกณฑ์) 

รำยกำรหลักฐำน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสตูร  

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (B.Sc.Math_57_1.1_1) 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 
 

รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2554) 

(B.Sc.Math_57_ส่วนน า_1) 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปดิสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 
 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ปี

การศึกษา 2557 (B.Sc.Math_57_1.1_3) 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

 
 

 

ผลการด าเนินการของรายวิชา  (มคอ.5) 
ปีการศึกษา 2557 (B.Sc.Math_57_1.1_4) 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

 ผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
ปีการศึกษา 2557 (B.Sc.Math_57_1.1_5) 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะ
ปีการศึกษา 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  
-ครั้งที่ 1/2558 วาระ 1.1 พิจารณา
รับรอง…. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 
-ครั้งที่ 8/2558 วาระ 1.1 พิจารณา
รับรองการตัดเกรดในรายวิชาที่เปิดสอน
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน  

(Key Performance Indicators) 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 
(ตำมเกณฑ์ 

 ไม่เป็นตำมเกณฑ์) 

รำยกำรหลักฐำน 

ในหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2557  
 (B.Sc.Math_57_1.1_1)  
 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรยีนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ี
แล้ว 

 
 

ก าหนดผู้ประสานงาน

รายวิชาคณิตศาสตร์

พื้นฐาน MA111 และ 

MA112 

ผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

ปีการศึกษา 2556 และ 2557 

(B.Sc.Math_57_1.1_5) 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

 เอกสารการเข้าได้รับการปฐมนิเทศของ
อาจารย์ใหม่ (B.Sc.Math_57_5.4_1) 

9 อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 เอกสารการเข้าอบรมโครงการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(B.Sc.Math_57_4.1_9) 
10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

 
 

เอกสารการเข้ารับพัฒนาวิชาชีพของ
บุคคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

(B.Sc.Math_57_5.4_2) 
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต

ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

ไม่มีข้อมลู 
เนื่องจำกยังไม่มี
บัณฑิตใหม่ของ

หลักสูตร 

 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ไม่มีข้อมลู 
เนื่องจำกยังไม่มี
บัณฑิตใหม่ของ

หลักสูตร 

 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 10  
จ ำนวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด ำเนินกำรผ่ำน 10  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100  

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำคณิตศำสตร์ มีกำรด ำเนินงำนร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ 
มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 5 
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
B.Sc.Math_57_ส่วนน า_1 รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2554) 
B.Sc.Math_57_1.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
B.Sc.Math_57_1.1_3 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ปีการศกึษา 2557 
B.Sc.Math_57_1.1_4 ผลการด าเนินการของรายวิชา  (มคอ.5) ปีการศึกษา 2557 
B.Sc.Math_57_1.1_5 ผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2556 และ 2557 
B.Sc.Math_57_4.1_11 เอกสารการเข้าอบรมโครงการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
B.Sc.Math_57_5.4_1 เอกสารการเข้าได้รับการปฐมนิเทศของอาจารย์ใหม่ 
B.Sc.Math_57_5.4_2 เอกสารการเข้ารับพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ

สอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ห    63 
 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  

ผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบ  

ตัวบ่งช้ีที่   ผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 

ตัวบ่งช้ี  6.1  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 3 ปำนกลำง 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรด ำเนินงำนองค์ประกอบท่ี 6 3 ปำนกลำง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพปานกลาง 
ผลกำรด ำเนินงำน   
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายใต้การ
ด าเนินงานของภาควิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งระบบดังแผนภาพที่ 6.1.1 และกระบวนดังตาราง 6.1.1 
 

ตำรำง 6.1.1 กระบวนกำรจัดให้มีส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้                         

ระบบ กลไก 

ระยะเวลำ/ ผู้รับผิดชอบ 

                                                  

               /
                                     

          /                  
                                                

      /                 

     /         
                                      

                                  
                            /
                           / 

                       /           
                              

                                    
                          

 
 

แผนผังที่ 6.1.1 ระบบสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู ้

- ก่อนเปิดภาคเรียน/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

- ก่อนเปิดภาคเรียน/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 

- ก่อนเปิดภาคเรียน/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 

 

 

- ระหว่างเปิดภาคเรียน/ 

อาจารย์ผู้สอน 

 

- สิ้นสุดภาคเรียน/อาจารย์

ประจ าหลกัสูตร 

 

- ตลอดปีการศึกษา/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 

- ปิดภาคเรียนที่ 2/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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 และไดด้ าเนินงานเน้นไปที่ 3 ประเด็น ต่อไปนี้ 
 ประเด็น 6.1.1 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 ประเด็น 6.1.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน  
 ประเด็น 6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  
ประเด็น 6.1.1 ระบบกำรด ำเนินงำนของภำควิชำ/คณะ/สถำบันโดยมีส่วนร่วมของอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
 ภาควิชาคณิตศาสตร์มีระบบและกลไกเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักสูตร
เพ่ิมเติมจากสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจัดให้  
โดยหลักสูตรวางระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากงบประมาณที่มีจ ากัด ดังนี้ 
    1. ก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางการศึกษาด้านวัสดุและครุภัณฑ์ของห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 
    2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรส ารวจความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
    3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการจัดท างบประมาณเงินรายได้จากยอดเงินที่ได้รับ
จัดสรรส าหรับการตั้งค าขอซื้อครุภัณฑ์ในส่วนที่หลักสูตรรับผิดชอบ และจัดท างบประมาณเงินแผ่นดิน
ร่วมกับภาควิชาในการเสนอขอซื้อครุภัณฑ์ในส่วนที่หลักสูตรรับผิดชอบ 
    4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนองบประมาณที่ตั้งไว้ส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ เสนอจัดซื้อวัสดุ  
หรือเสนอซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่อภาควิชาเพ่ือให้ภาควิชาพิจารณาด าเนินการตามค าขอของหลักสูตรแล้ว
ส่งไปยังคณะและมหาวิทยาลัย  
    5. จัดการเรียนการสอนโดยใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่ 
    6. นิสิตประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้แบบประเมิน ปค. 004  ปี
การศึกษาละ 2 ครั้ง  
    7. ปลายปีการศึกษา นิสิตประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้แบบประเมิน
ของภาควิชาเพ่ือประเมินการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา 
    8. แก้ไขปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากผลการประเมินและการตรวจสอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
      ส าหรับในปีการศึกษา 2557  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ได้มีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
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 1. ก่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจ าหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ไดส้ ารวจความพร้อมของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของหลักสูตร พร้อมทั้งส ารวจความพร้อมของ
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนและห้องอุปกรณ์ เช่น ไมโครโฟน คอมพิวเตอร์ เครื่อง
ฉายภาพ 3 มิติ  โปรเจคเตอร์  ในส่วนของหนังสือ วารสาร และเอกสารอ่ืนๆ ที่ในห้องสมุด อาจารย์ผู้สอน
ในหลักสูตรจะท าการส ารวจที่ส านักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย และอาจเสนอซื้อเพ่ิมเติมต่อส านัก
หอสมุดกลางได้โดยตรง  

 2. ในการเตรียมพร้อมทางด้านโสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ของห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ  
หลักสูตรมีห้องเรียนในความรับผิดชอบของหลักสูตรจ านวน 5 ห้อง  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จ านวน 1 
ห้อง และห้องปฏิบัติการเครื่องค านวนเชิงกราฟจ านวน  1 ห้อง  ดังนี้ 

 

 
  
 3. ปลายภาคเรียนที่ 1/2557 นิสิตประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้ ปค . 004  ผลการ
ประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จาก ปค. 004  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับดีมาก 
(B.Sc.Math_57_6.1_1)  
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         ทั้งนี้ หลักสูตรได้น าผลการประเมินมาเสนอขอจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาเพ่ิมเติมจากภาควิชา 
และท าแผนการจัดท างบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2559  ร่วมกับ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ (B.Sc.Math_57_6.1_2) 
 
ประเด็น 6.2 จ ำนวนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
    1. เนื่องจากจ านวนนิสิตแต่ละชั้นปีของหลักสูตรมีจ านวนไม่ถึง 40 คน ดังนั้น จ านวน
คอมพิวเตอร์จึงเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในสัดส่วนนิสิต 1 คนต่อ 1 เครื่อง แต่จะไม่เพียงพอต่อ
หากมีนิสิตเข้าศึกษาครบตามแผนการรับนิสิต (45 คน)  ทางหลักสูตรจึงได้เสนอขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ใหม่จ านวน 50 เครื่องในการจัดตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2559 (B.Sc.Math_57_6.1_2)  
    2.  ภาควิชาได้เชื่อมต่อสัญญานอินเทอร์เน็ตในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องของภาควิชา
ดังนั้น นิสิตจะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในห้องปฏิบัติการทุกห้อง  
 
ประเด็น 6.3 กระบวนกำรปรับปรุงตำมผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนิสิตและอำจำรย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ 
 1. หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ปีละ 3 ครั้ง การประเมินจาก
นิสิตใช้ผลจาก ปค.004 ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง และประเมินความพึงพอใจเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จาก
อาจารย์และนิสิต เพ่ือประเมินผลการปรับปรุง/พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตอนปลายปีการศึกษาอีก 1 
ครั้ง  
    2.  ในภาคเรียนที่ 1/ 2557  หลักสูตรได้น าผลการประเมินมาเสนอขอจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม
ร่วมกับภาควิชา (B.Sc.Math_57_6.1_4)  ดังนี้ 
      (1)  จัดซื้อเลเซอร์พอยเตอร์ให้นิสิตยืมเพ่ือน าเสนองานในชั้นเรียน 
      (2)  จัดซื้อเครื่องคิดเลขให้นิสิตยืมสอบ (B.Sc.Math_57_6.1_4) 
    3. เจ้าหน้าที่ของภาควิชาคณิตศาสตร์ได้ท าการส ารวจสัญญาณ WIRESS LAN ในพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบของภาควิชาเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต และเสนอข้อมูลให้ภาควิชาติดตั้งเครื่องกระจาย
สัญญาณ WIFI จาก WiSE-Science เพ่ือติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณ WIFI ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
ภาควิชา ในปีการศึกษา 2557 ภาควิชาได้จัดซื้อเครื่องกระจายสัญญาณ WIFI ให้ตามการร้องขอของแต่ละ
หลักสูตร โดยนิสิตสามารถใช้ WIFI ได้ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของภาควิชาคณิตศาสตร์ทั้งหมด  ท าให้มี
การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และนิสิตผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น อีเมล์  ไลน์ เฟซบุ๊ก ได้
สะดวกและรวดเร็วขึ้น (B.Sc.Math_57_6.1_5)  
    4. หลักสูตรมีการน าผลการประเมินจากข้อ 1 มาปรับปรุงการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี ้
        4.1 ท าแผนการจัดท างบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 
2559  ร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการเพ่ิมเติม 
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        4.2  ติดรหัสการเข้าสัญญาน WIFI จากจุดการกระจายสัญญานของภาควิชาให้นิสิตใน
ภาควิชาได้ใช้ (B.Sc.Math_57_6.1_6) 
    5. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในประเด็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และมีการจัดท า
แบบยืมครภุัณฑ์ เพื่อใช้ประกอบการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป (B.Sc.Math_57_6.1_7) 
    6. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้แบบสอบถามของภาควิชา 
และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดสิ่งสนับสนุนด้านกายภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชา
ต่อไป (B.Sc.Math_57_6.1_8) 
 
 นอกจากนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ยังได้ท าการประเมินกระบวนการ
ในปีการศึกษา 2557 และมีการวางแผนปรับปรุงกระบวนการส าหรับปีการศึกษา 2558 ดังรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 10/2558 วาระ 1.4 ประเมินและวางแผนปรับปรุง
กระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (B.Sc.Math_57_1.1_1) 

 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
B.Sc.Math_57_1.1_1 รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
B.Sc.Math_57_6.1_1 ผลการประเมินความพึงพอใจเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จาก ปค. 004 ภาคปี

การศึกษา 2557 
B.Sc.Math_57_6.1_2 งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2559 
B.Sc.Math_57_6.1_3 งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2558 
B.Sc.Math_57_6.1_4 ค าสั่งซื้อคอมพิวเตอร์และการจัดซื้อเครื่องคิดเลข 
B.Sc.Math_57_6.1_5 ตัวอย่างการจับสัญญาณ WIFI ของภาควิชา บน tablet 
B.Sc.Math_57_6.1_6 รูปถ่ายหลักฐานการติดรหัสเข้าสัญญาณ WIFI ให้นิสิต  
B.Sc.Math_57_6.1_7 ตัวอย่างแบบฟอร์มการยืมครุภัณฑ์ 
B.Sc.Math_57_6.1_8 ผลการประเมินความพึงพอใจเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตโดยใช้

แบบสอบถามของภาควิชา 
B.Sc.Math_57_6.1_9 หลักฐานการกระจายสัญญาณ WIFI ของภาควิชาคณิตศาสตร์ 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ห    69 
 

   
 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
B.Sc.MATH_57_ส่วนน า_1 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2554) 
B.Sc.MATH_57_1.1_1 รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
B.Sc.MATH_57_4.1_1 รายงานการประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์   
B.Sc.MATH_57_6.1_1 เอกสารบันทึกการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

B.Sc.MATH_57_6.1_2 ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2557  (ปค.004)   
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลกำรประเมินและทิศทำงกำรพัฒนำ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 โดยแยกเป็นผลการประเมินใน
ภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  ดังตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 
 

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
 

องค์ประกอบคุณภำพ 
คะแนน 

กำรประเมินเฉลี่ย 
ผลกำรประเมิน หมำยเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่ำน ผ่าน 1 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 2 4.49 ดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 2 น้อย 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 2.63 ปานกลาง 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 2 น้อย 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 3 ปานกลาง 1 ตัวบ่งชี้ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

2.60 ปำนกลำง 13 ตัวบ่งชี้ 

 

ตำรำงกำรวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่ำน 

จ ำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 2.1,2.2 4.49 ดีมาก 
3 3 3.1,3.2,3.3 - - 2 น้อย 

4 3 4.1,4.2,4.3 - - 2.63 ปานกลาง 

5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 - 2 น้อย 

6 1 - 6.1 - 3 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 33.86  
ผลกำรประเมิน    2.60 ปำนกลำง 

หมายเหตุ ในประเด็นตัวบ่งช้ีที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
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รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและแนวทำงเสริมและจุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ  
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 

จุดแข็ง แนวทำงเสริม 
- - 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนำ 
- ไม่เห็นกระบวนกำรที่ชัดเจนที่น ำไปสู่กำร

พัฒนำนิสิต 
- ขำดกิจกรรมในกำรเสริมสร้ำงทักษะกำร

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

- ปรับปรุงกระบวนกำร P D C A ให้
ชัดเจน 

 
 

 
ข้อเสนอแนะ  

1. วางระบบให้ชัดเจนและยึดหลักวงจร PDCA ในการด าเนินงานของหลักสูตร 
2. ควรก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การพัฒนานิสิตด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้

ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การจัดกิจกรรมต่างๆ  
 

องค์ประกอบที่ 4  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร    

 จุดแข็ง แนวทำงเสริม 
- - 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนำ 
-อำจำรย์มีต ำแหน่งวิชำกำรน้อย  
 
ข้อเสนอแนะ  
  วางแผนพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบทั้งในด้านการเพ่ิมพูนต าแหน่งวิชาการและการพัฒนาด้าน
วิชาการ 
 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง            แนวทำงเสริม 
- - 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนำ 
- ควรกล่ำวถึงกำรปรับปรุงรำยวิชำจำก

หลักสูตรเก่ำมำสู่หลักสูตรปัจจุบัน 
- ควรกล่ำวถึงระบบกำรก ำหนดผู้สอนให้
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ชัดเจน รวมถึงกระบวนกำรประเมินระบบ 
- มคอ 3 ยังไม่สมบูรณ์ 
- กำรบูรณำกำรรำยวิชำกับกำรวิจัย กำร

ท ำนุบ ำรุงศิลปะวัฒนธรรมและกำรบริกำร
วิชำกำรทำงสังคมยังไม่ครอบคลุมทุกด้ำน 
 

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรพัฒนา มคอ 3 ให้สอดคล้องกับ มคอ 2 
2. ควรก าหนดรายวิชาบูรณาการให้ชัดเจน และแสดงให้เห็นว่าบูรณาการด้านใด อย่างไร 

  
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทำงเสริม 
- - 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนำ 
- - 

 
ข้อเสนอแนะ  

1. ด าเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับหลักสูตรอื่นๆ ในภาควิชา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ห    73 
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Common DataSet 

ล ำดับ รำยกำร 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
หน่วย หมำยเหตุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

1 จ ำนวนบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 13 คน   

2 จ ำนวนบัณฑิตที่ได้รับกำรประเมินทั้งหมด 3 คน   

3 ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกำรประเมินบัณฑิต 13.60 คะแนน  

4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับกำรประเมิน 23.08 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญำตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 

5 จ ำนวนบัณฑิตที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 8 คน  

6 จ ำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ำรวจทั้งหมด 13 คน   

7 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 

1 ปี 

88.89 ร้อยละ   

8 ค่ำร้อยละของบัณฑิตที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ

ภำยใน 1 ปีเทียบคะแนนเต็ม 5 

4.45 คะแนน   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญำโท) ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทท่ีได้รับกำรตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ 

9 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภำพผลงำนวิชำกำร (ระดับปริญญำโท) 

10 จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

(0.10) 

  ชิ้น   

11 จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ (0.20) 

  ชิ้น   

12 จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก

กำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ (0.40) 

  ชิ้น   

13 จ ำนวนวำรสำรทำงวิชำกำรที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลแต่สถำบัน

น ำเสนอสภำอนุมัติตำมประกำศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ชิ้น   

14 จ ำนวนผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   
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ล ำดับ รำยกำร 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
หน่วย หมำยเหตุ 

15 จ ำนวนบทควำมวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏใน

ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ชิ้น   

16 จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติที่ปรำกฏ

ในฐำนข้อมูลระดับชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

17 จ ำนวนบทควำมวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏใน

ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

18 จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่

ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับชำติ  ตำมประกำศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

19 จ ำนวนผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   

20 ผลรวมค่ำน้ ำหนักผลงำนวิชำกำร   น้ ำหนัก   

ระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ (ระดับปริญญำโท) 

21 งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

 ชิ้น   

22 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน (0.40)  ชิ้น   

23 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ (0.60.)  ชิ้น   

24 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือ

ระหว่ำงประเทศ (0.80) 

 ชิ้น   

25 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/

นำนำชำต ิ(1.00) 

 ชิ้น   

26 ผลรวมค่ำน้ ำหนักงำนสร้ำงสรรค์  น้ ำหนัก   

27 ผลรวมค่ำน้ ำหนักผลงำนวิชำกำรและงำนสร้ำงสรรค์  น้ ำหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ระดับปริญญำเอก) ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ 

28 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกทั้งหมด   คน   

ระดับคุณภำพผลงำนวิชำกำร (ระดับปริญญำเอก) 

29 บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำร   ชิ้น   
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ล ำดับ รำยกำร 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
หน่วย หมำยเหตุ 

ประชุมวิชำกำรระดับชำติ (0.20) 

30 บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำร

ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ (0.40) 

  ชิ้น   

31 บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ไม่มีอยู่

ในฐำนข้อมูล แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันเพื่ออนุมัติวำรสำร

เหล่ำนี้ ตำมประกำศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

32 ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   

33 บทควำมวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล 

TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

     

34 บทควำมวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่อยู่

ในฐำนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับระดับสำกลนอกเหนือจำก

ฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ตำมประกำศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

35 บทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล 

TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

36 บทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่

ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ ตำมประกำศ ก.พ.อ. 

(1.00) 

  ชิ้น   

37 ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   

38 ผลรวมค่ำน้ ำหนักผลงำนวิชำกำร    น้ ำหนัก   

ระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ (ระดับปริญญำเอก) 

39 งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 

  ชิ้น   

40 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน (0.40)   ชิ้น   

41 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ระดับชำติ (0.60)   ชิ้น   

42 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือ

ระหว่ำงประเทศ (0.80) 

  ชิ้น   
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ล ำดับ รำยกำร 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
หน่วย หมำยเหตุ 

43 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน / 

นำนำชำติ(1.00) 

  ชิ้น   

44 ผลรวมค่ำน้ ำหนักผลงำนวิชำกำร    น้ ำหนัก   

45 ผลรวมค่ำน้ ำหนักผลงำนวิชำกำรและงำนสร้ำงสรรค์    น้ ำหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภำพอำจำรย์ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.1 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

46 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญำเอก 5 คน   

47 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทั้งหมด 5 คน   

48 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 100 ร้อยละ   

49 ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก

เทียบ คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.2 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร  

50 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 1 คน   

51 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 20 ร้อยละ   

52 แปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำร คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

1.67 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  

 ระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร 

53 จ ำนวนบทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่อง

จำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ (0.20) 

  ชิ้น   

54 จ ำนวนบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน

สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ (0.20) 

  ชิ้น   

55 จ ำนวนบทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่อง

จำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ   (0.40) 

  ชิ้น   

56 จ ำนวนบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน

สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ   (0.40) 

  ชิ้น   
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ล ำดับ รำยกำร 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
หน่วย หมำยเหตุ 

57 จ ำนวนบทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่

ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันเพื่ออนุมัติ

วำรสำรเหล่ำนี้ ตำมประกำศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

58 จ ำนวนบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

วำรสำรวิชำกำรที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล แต่สถำบันน ำเสนอสภำ

สถำบันเพื่ออนุมัติวำรสำรเหล่ำนี้ ตำมประกำศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

61 จ ำนวนผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   

59 จ ำนวนบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏใน

ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ชิ้น   

60 จ ำนวนบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ

ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ชิ้น   

62 จ ำนวนบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ

นำนำชำต ิที่อยู่ในฐำนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล

นอกเหนือจำกฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.  

(0.80) 

  ชิ้น   

63 จ ำนวนบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ

นำนำชำต ิที่อยู่ในฐำนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล

นอกเหนือจำกฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.  

(0.80) 

  ชิ้น   

64 จ ำนวนบทควำมวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏใน

ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

65 จ ำนวนบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ

ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

66 จ ำนวนบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ

นำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ 

ก.พ.อ. (1.00) 

1 ชิ้น   
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ล ำดับ รำยกำร 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
หน่วย หมำยเหตุ 

67 จ ำนวนบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ

นำนำชำต ิที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ 

ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

68 จ ำนวนผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   

69 จ ำนวนผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ผ่ำนกำรประเมินต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำรแล้ว (1.00) 

  ชิ้น   

70 จ ำนวนผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้

ด ำเนินกำร (1.00) 

  ชิ้น   

71 จ ำนวนผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับ

กำรจดทะเบียน (1.00) 

  ชิ้น   

72 จ ำนวนต ำรำที่ผ่ำนกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 

(1.00) 

  ชิ้น   

73 จ ำนวนหนังสือที่ผ่ำนกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 

(1.00) 

  ชิ้น   

74 จ ำนวนต ำรำที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำร (1.00) 

  ชิ้น   

75 จ ำนวนหนังสือที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำร (1.00) 

  ชิ้น   

76 ผลรวมค่ำน้ ำหนักผลงำนวิชำกำร 1 น้ ำหนัก   

 ระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ 

77 งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ชิ้น   

78 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน (0.40)   ชิ้น   

79 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ (0.60.)   ชิ้น   
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ล ำดับ รำยกำร 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
หน่วย หมำยเหตุ 

80 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือ

ระหว่ำงประเทศ (0.80) 

  ชิ้น   

81 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/

นำนำชำต ิ(1.00) 

  ชิ้น   

82 ผลรวมค่ำน้ ำหนักงำนสร้ำงสรรค์    น้ ำหนัก   

83 ผลรวมค่ำน้ ำหนักผลงำนวิชำกำรและงำนสร้ำงสรรค์    น้ ำหนัก   

 4.2.4 จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกที่ได้รับกำรอ้ำงอิงในวำรสำรระดับชำติ

หรือนำนำชำติต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

84 จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกที่

ได้รับกำรอ้ำงอิงในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ 

  ชิ้น   

85 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร   คน   

86 จ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิงต่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร   ชิ้น/คน   

 


