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บทสรปุผูบ้ริหาร 
 

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ  มผีลการดาํเนินงานในปีการศกึษา 2557  ได้ มาตรฐานตามมาตรฐานการศกึษา
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิและมรีะดบัคุณภาพอยูใ่นระดบั ปานกลาง  (2.78 คะแนน) ตามเกณฑก์าร
ประเมนิคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร 6 องคป์ระกอบ (11 ตวับ่งชี)้ โดยองคป์ระกอบที ่1 (ตวับ่งชีท้ี ่
1.1) หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์“ผา่น”ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร และ 
มจีาํนวน 1 องคป์ระกอบ อยูใ่นระดบัด ี(องคป์ระกอบที ่5 ) มจีาํนวน 2 องคป์ระกอบ อยูใ่นระดบัปาน
กลาง (องคป์ระกอบที ่4, 6 ) และมจีาํนวน 1 องคป์ระกอบ อยูใ่นระดบัน้อย (องคป์ระกอบที ่3 ) 

โดยมปีระเดน็เรง่ดว่นทีค่วรพฒันาและปรบัปรงุ ดงัน้ี 
1. อาจารยไ์มม่ตีําแหน่งวชิาการ ภาควชิาควรเรง่ผลกัดนั หามาตรการสง่เสรมิใหอ้าจารยท์าํ

ผลงานเพือ่ขอตําแหน่งทางวชิาการ 
2. ผลงานวชิาการของอาจารยท์ีไ่มใ่ชก่ารควบคุมปรญิญานิพนธม์จีาํนวนน้อย 
3. บทความของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีไ่ดร้บัการอา้งองิในวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาติ

ยงัมสีดัสว่นน้อย 

สรปุผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบ 
คะแนนการ
ประเมินเฉล่ีย 

ระดบัคณุภาพ 

หมายเหต ุ
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดมีาก 

องคป์ระกอบที ่1 ผา่น  
องคป์ระกอบที ่2 N/A N/A  
องคป์ระกอบที ่3 2 น้อย (3 ตวับ่งชี)้ 
องคป์ระกอบที ่4 2.53 ปานกลาง (3 ตวับ่งชี)้ 
องคป์ระกอบที ่5 3.50 ดี (4 ตวับ่งชี)้ 
องคป์ระกอบที ่6 3 ปานกลาง (1 ตวับ่งชี)้ 
เฉล่ียรวมทุกตวับง่ช้ี 
ของทุกองคป์ระกอบ 

2.78 ปานกลาง (11 ตวับ่งชี)้ 

 

 



 

 

  



 

 

คาํนํา 
ภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดเ้ปิด หลกัสตูร

การศึกษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ขึน้ในปี พ.ศ. 2535  ซึง่ถอืไดว้า่เป็นหลกัสตูร
แรกในดา้นน้ีของประเทศไทย โดยมุง่เน้นผลติดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรศกึษา ทีม่คีวามรู้
ความสามารถระดบัสงูออกไปเป็นผูนํ้าทางคณติศาสตรศกึษาทีม่สีมรรถภาพในการวจิยั การพฒันา
หลกัสตูร รวมทัง้ใหค้าํแนะนําในการจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตรใ์หม้ปีระสทิธภิาพแก่ครแูละ
บุคลากรทางการศกึษาได ้  

ในการน้ี หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรศกึษา ไดด้าํเนินการเปิดรบั
นิสติอยา่งต่อเน่ืองและไดป้รบัปรงุหลกัสตูรใหเ้หมาะสมกบัความกา้วหน้าของวทิยาการดา้นน้ีใน ปี พ.ศ. 
2548   ต่อมาเพือ่ใหก้ารจดัการศกึษาสอดคลอ้งกบัสงัคมไทยในอนาคตและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒกิารอุดมศกึษา พ.ศ.2552  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรศกึษา จงึได้
ปรบัปรงุอกีครัง้ในปีการศกึษา 2555  และเน่ืองจากมขีอ้จาํกดัเกีย่วกบัจาํนวนบุคคลากรดา้นคณติศาสตร
ศกึษา  จงึทาํใหภ้าควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มคีวาม
จาํเป็นตอ้งปรบัสาขาวิชาของหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  เป็น 
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร ์  

ในปีการศกึษา 2557  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  มผีลการดาํเนินงาน ตามมาตรฐานตามมาตรฐานการศกึษาระดบัอุดมศกึษา
แหง่ชาต ิ ดงัปรากฏรายละเอยีดในรายงานการประเมนิตนเอง ประจาํปีการศกึษา 2557 ฉบบัน้ี  
 
 

อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภรณ์ 
ประธานหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์

วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 



 

 

  



 

 

สารบญั 
 

ส่วนท่ี หน้า 
1. ส่วนนํา 1 
    ชื่อหลกัสตูร 1 
    วตัถุประสงคห์ลกัสตูร 1 
    รายชื่ออาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 2 
    จาํนวนนิสติทุกชัน้ปี 2 
2. ผลการดาํเนินงานและผลการประเมิน 3 
    ตวับ่งชีท้ี ่1.1 3 
    ตวับ่งชีท้ี ่2.1 9 
    ตวับ่งชีท้ี ่2.2 10 
    ตวับ่งชีท้ี ่3.1 12 
    ตวับ่งชีท้ี ่3.2 42 
    ตวับ่งชีท้ี ่3.3 74 
    ตวับ่งชีท้ี ่4.1 78 
    ตวับ่งชีท้ี ่4.2 111 
    ตวับ่งชีท้ี ่4.3 124 
    ตวับ่งชีท้ี ่5.1 126 
    ตวับ่งชีท้ี ่5.2 146 
    ตวับ่งชีท้ี ่5.3 167 
    ตวับ่งชีท้ี ่5.4 185 
    ตวับ่งชีท้ี ่6.1 193 
3. สรปุผลการประเมินและทิศทางการพฒันา 202 
    สรปุผลการดาํเนินงานและผลการประเมนิคุณภาพหลกัสตูรตามตวับ่งชี ้ 202 
    สรปุผลการประเมนิและทศิทางการพฒันา 204 
ภาคผนวก 207 
 

  



 

 

 
 
 
 



รายงานการประเมนิตนเอง หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์       หน้า  1 

ส่วนนํา 

ช่ือหลกัสตูร 

 ภาษาไทย :    การศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์
 ภาษาองักฤษ :     Master of Education Program in Mathematics 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย  ชื่อเตม็ : การศกึษามหาบณัฑติ (คณติศาสตร)์ 
     ชื่อยอ่  :  กศ.ม. (คณติศาสตร)์ 
 ภาษาองักฤษ ชื่อเตม็ :  Master of Education (Mathematics) 
     ชื่อยอ่ :   M.Ed. (Mathematics) 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 

ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

รหสัหลกัสูตร 

 950105705 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   

เพือ่ผลติบณัฑติทีม่คีุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1. มคีวามรูค้วามสามารถในการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตรท์ีม่ปีระสทิธภิาพบนพืน้ฐาน

คุณธรรมจรยิธรรม 
2. มคีวามสามารถในการศกึษาคน้ควา้และวจิยัสรา้งสรรคน์วตักรรมการจดัการเรยีนรู้

คณติศาสตรท์ีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูเ้รยีนและสงัคม 
3. มคีวามสามารถในการบรูณาการนวตักรรมและศาสตรต่์างๆ เพือ่การจดัการเรยีนรู้

คณติศาสตรท์ีม่ปีระสทิธภิาพ 

คณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องหลกัสูตร 

1. เป็นผูม้คีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ ในการสง่เสรมิและพฒันาการเรยีนการสอน
คณติศาสตรแ์ละวจิยัทางคณติศาสตรศกึษา  

2. สามารถใหค้าํแนะนําในการจดัการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพแกค่รแูละบุคลากร
ทางการศกึษาอยา่งกลัยาณมติร  
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รายช่ืออาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

มคอ.2 ปัจจบุนั หมายเหต ุ
อ.ดร. รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารภุรณ์ อ.ดร. รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารภุรณ์  
อ.ดร. ขวญั  เพยีซา้ย อ.ดร. ขวญั  เพยีซา้ย  
อ.ดร. สกุญัญา  หะยสีาและ อ.ดร. สกุญัญา  หะยสีาและ  
อ.ดร.สายณัห ์ โสธะโร อ.ดร.สายณัห ์ โสธะโร  
อ.ดร. ณหทยั  ฤกษ์ฤทยัรตัน์ อ.ดร. ณหทยั  ฤกษ์ฤทยัรตัน์  
 

คณุวฒิุอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (ข้อมลูปัจจบุนั) 

ลาํดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์ ตาํแหน่งทางวิชาการ คณุวฒิุ (สาขาวิชา)  
1 อ.ดร. รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารภุรณ์* อาจารย ์ กศ.ด. (คณิตศาสตรศกึษา) 

   กศ.ม. (คณิตศาสตร)์ 

   วท.บ. (คณิตศาสตร)์ 

2 อ.ดร. ขวญั  เพยีซา้ย* อาจารย ์ กศ.ด. (คณิตศาสตรศกึษา) 

   กศ.ม. (คณิตศาสตร)์ 

   กศ.บ. (คณิตศาสตร)์ 

3 อ.ดร. สกุญัญา  หะยสีาและ* อาจารย ์ กศ.ด. (คณิตศาสตรศกึษา) 

   กศ.ม. (คณิตศาสตร)์ 

   คบ. (คณิตศาสตร)์ 

4 อ.ดร.สายณัห ์ โสธะโร อาจารย ์ Ph.D. (Mathematics) 

   กศ.ม. (คณิตศาสตร)์ 

   วท.บ. (ศกึษาศาสตร)์ วชิาเอกคณิตศาสตร ์

5 อ.ดร. ณหทยั  ฤกษ์ฤทยัรตัน์ อาจารย ์ วท.ด. (คณิตศาสตร)์ 

   วท.ม. (คณิตศาสตร)์ 

   ค.บ. (คณิตศาสตร)์ 

หมายเหตุ * อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

จาํนวนนิสิตหลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ปีการศึกษา 2557 

(ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2558) 

สาขาวิชา ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 ชัน้ปีท่ี 4 ชัน้ปีท่ี 5 รวม 

คณติศาสตร ์ 9 คน 1 คน 0 คน 5 คน 0 คน 15 คน 
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ส่วนท่ี 2 
ผลการดาํเนินงานและผลการประเมิน 

องคป์ระกอบท่ี 1 การกาํกบัมาตรฐาน 

ตวับง่ช้ีท่ี 1.1 การบริหารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรท่ีกาํหนด
โดยสาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) 

เกณฑก์ารประเมิน ผลการดาํเนินงาน 
1.  จาํนวนอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 

ในปีการศกึษา 2557  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ มอีาจารยป์ระจาํหลกัสตูรตลอดระยะเวลาทีจ่ดัการศกึษา 
จาํนวน 5 คน  ดงัน้ี 
 1.  อ.ดร.รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารภุรณ์ 
 2.  อ.ดร.ขวญั  เพยีซา้ย 
 3.  อ.ดร.สกุญัญา  หะยสีาและ 
 4.  อ.ดร.สายณัห ์ โสธะโร 
 5.  อ.ดร.ณหทยั  ฤกษฤ์ทยัรตัน์ 
หมายเหตุ  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
(M.Ed.Math_57_1.1_1) 

2.  คุณสมบตัขิองอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 
เป็นอาจารยป์ระจาํทีม่คีุณวฒุแิละตําแหน่งทางวชิาการ ดงัน้ี 
 1.  คุณวุฒริะดบัปรญิญาเอก    จาํนวน  5  คน 
 2.  คุณวุฒริะดบัปรญิญาโท    จาํนวน  0  คน 
 3.  ดาํรงตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ จาํนวน  0  คน 
และอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้ 5 คน  มคีุณวุฒทิีต่รงกบัสาขาวชิาคณติ
ศาสตรศกึษาหรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์บัหลกัสตูร 
(M.Ed.Math_57_1.1_1) 

3.  คุณสมบตัขิองอาจารย์
ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรทัง้ 3 คน  มคีุณวุฒใินระดบัปรญิญาเอกที่
ตรงกบัสาขาวชิาคณติศาสตรศกึษา  
(M.Ed.Math_57_1.1_1) 

4.  คุณสมบตัขิองอาจารย์
ผูส้อน 

1.  อาจารยผ์ูส้อนทุกคนเป็นอาจารยป์ระจาํหรอืผูท้รงคุณวุฒภิายนอก
สถาบนั ทีม่คีณุวุฒไิมต่ํ่ากวา่ระดบัปรญิญาโท และมผีูด้าํรงตําแหน่ง
ศาสตราจารย ์ จาํนวน 1 คน   
2.  อาจารยผ์ูส้อนทุกคนมคีณุวุฒใินสาขาวชิาคณติศาสตรศกึษาหรอื 
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สาขาวชิาคณติศาสตรห์รอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นักบัหลกัสตูร  
3.  อาจารยผ์ูส้อนทุกคนมปีระสบการณ์ดา้นการสอนอยา่งน้อย 3 ปี 
4.  อาจารยผ์ูส้อนทุกคนมปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัทีไ่มใ่ชส่ว่นหน่ึง
ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 
(M.Ed.Math_57_1.1_2) 

5.  คุณสมบตัขิองอาจารยท์ี่
ปรกึษาปรญิญานิพนธห์ลกั  

อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธห์ลกั  มคีุณสมบตัดิงัน้ี 
1.  เป็นอาจารยป์ระจาํทีม่คีุณวุฒริะดบัปรญิญาเอกในสาขาวชิาคณติ

ศาสตรศกึษาหรอืสาขาวชิาคณติศาสตรห์รอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั
กบัหลกัสตูร 

2.  มปีระสบการณ์ดา้นการสอน อยา่งน้อย 3 ปี 
3.  มปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัทีไ่มใ่ชส่ว่นหน่ึงของการศกึษา 

เพือ่รบัปรญิญา 
สาํหรบัในปีการศกึษา 2557  ยงัไมม่นิีสติทาํปรญิญานิพนธ ์  
จงึยงัไมม่กีารกาํหนดใหอ้าจารยป์ระจาํทา่นใดเป็นอาจารยท์ีป่รกึษา
ปรญิญานิพนธห์ลกั  แต่หลกัสตูรมอีาจารยป์ระจาํทีม่คีณุสมบตัขิอง
อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธห์ลกั ดงัทีก่ล่าวขา้งตน้ 
(M.Ed.Math_57_1.1_2) 

6.  คุณสมบตัขิองอาจารยท์ี่
ปรกึษาปรญิญานิพนธร์ว่ม 
(ถา้ม)ี 

อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธร์ว่ม  มคีุณสมบตั ิดงัน้ี 
1.  เป็นอาจารยป์ระจาํทีม่คีุณวุฒริะดบัปรญิญาเอกในสาขาวชิาคณติ

ศาสตรศกึษาหรอืสาขาวชิาคณติศาสตรห์รอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั
กบัหลกัสตูร 

2.  มปีระสบการณ์ดา้นการสอน อยา่งน้อย 3 ปี 
3.  มปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัทีไ่มใ่ชส่ว่นหน่ึงของการศกึษา 

เพือ่รบัปรญิญา 
สาํหรบัในปีการศกึษา 2557  ยงัไมม่นิีสติทาํปรญิญานิพนธ ์ 
จงึยงัไมม่กีารกาํหนดใหอ้าจารยป์ระจาํทา่นใดเป็นอาจารยท์ีป่รกึษา
ปรญิญานิพนธร์ว่ม  แต่หลกัสตูรมอีาจารยป์ระจาํทีม่คีณุสมบตัขิอง
อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธร์ว่ม ดงัทีก่ล่าวขา้งตน้ 
(M.Ed.Math_57_1.1_2) 

7.  คุณสมบตัขิองอาจารย์
ผูส้อบปรญิญานิพนธ ์

อาจารยผ์ูส้อบปรญิญานิพนธ ์ เป็นอาจารยป์ระจาํหรอืผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบนั ทีม่คีุณสมบตั ิดงัน้ี 

1.  มคีุณวุฒริะดบัปรญิญาเอก ในสาขาวชิาคณติศาสตรศกึษา 
หรอืสาขาวชิาคณติศาสตรห์รอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นักบัหลกัสตูร 
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2.  มปีระสบการณ์ดา้นการสอน อยา่งน้อย 3 ปี 
3.  มปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัทีไ่มใ่ชส่ว่นหน่ึงของการศกึษา 

เพือ่รบัปรญิญา 
สาํหรบัในปีการศกึษา 2557  ยงัไมม่นิีสติทาํปรญิญานิพนธ ์
จงึยงัไมม่กีารกาํหนดอาจารยป์ระจาํหรอืผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั 
ทา่นใดเป็นอาจารยผ์ูส้อบปรญิญานิพนธ ์ แต่หลกัสตูรมอีาจารยป์ระจาํ
หรอืผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั ทีม่คีุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อบ
ปรญิญานิพนธ ์ ดงัทีก่ล่าวขา้งตน้ 
(M.Ed.Math_57_1.1_3) 

8.  การตพีมิพเ์ผยแพร่
ผลงานของผูส้าํเรจ็การศกึษา 

ในปีการศกึษา 2557  ยงัไมม่ผีูส้าํเรจ็การศกึษาของหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 
แต่มผีูส้าํเรจ็การศกึษาของหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2552)  จาํนวน 3 คน  และมกีาร
ตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานในวารสารวทิยาศาสตรข์องมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ  ซึง่เป็นวารสารระดบัชาตทิีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู TCI  
กลุ่มที ่1 
(M.Ed.Math_57_1.1_4) 

9.  ภาระงานอาจารยท์ี่
ปรกึษาวทิยานิพนธ ์

ภาระงานอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์แต่ละคนทาํหน้าทีเ่ป็น
อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธใ์หก้บันิสติไมเ่กนิ 5 คน   
ในปีการศกึษา 2557  นิสติปจัจุบนัของหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ มทีัง้หมด 15 คน ประกอบดว้ย 
-  นิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ 2552)  เขา้เรยีนปีการศกึษา 2554  จาํนวน 5 คน 
-  นิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ 2555)  เขา้เรยีนปีการศกึษา 2556  จาํนวน 1 คน 
-  นิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ 2557)  เขา้เรยีนปีการศกึษา 2557 จาํนวน 9 คน 
 
ปจัจุบนั นิสติกาํลงัศกึษาคน้ควา้หาหวัขอ้ปรญิญานิพนธอ์ยู ่และยงัไมม่ี
นิสติคนใดยืน่สอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูรไดเ้ตรยีมอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธห์ลกัไว ้ดงั
รายชื่อต่อไปน้ี 
 1.  อ.ดร.รุง่ฟ้า   จนัทจ์ารภุรณ์ 
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 2.  อ.ดร.ขวญั   เพยีซา้ย 
 3.  อ.ดร.สายณัห ์  โสธะโร 
 4.  อ.ดร.ณหทยั     ฤกษฤ์ทยัรตัน์ 

10.  อาจารยท์ีป่รกึษา
ปรญิญานิพนธม์ผีลงานวจิยั
อยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

ในปีการศกึษา 2557  ยงัไมม่นิีสติคนใดยืน่สอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์
จงึยงัไมม่อีาจารยป์ระจาํทา่นใดเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์
แต่รายชื่ออาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธห์ลกัทีป่รากฏในขอ้ 9  
มผีลงานตพีมิพใ์นวารสารวชิาการอยา่งน้อย 1 เรือ่ง ในรอบ 5 ปี 

11.  การปรบัปรงุหลกัสตูร
ตามรอบระยะเวลาทีก่าํหนด 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ.2557) เปิดสอนภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2557  
ซึง่จะครบรอบการปรบัปรงุหลกัสตูรในปีการศกึษา 2562 
ดงันัน้ ในปีการศกึษา 2557  จงึไมก่ารมกีารปรบัปรงุหลกัสตูร 

12.  การดาํเนินงานใหเ้ป็นไป
ตามตวับ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน
เพือ่การประกนัคุณภาพ
หลกัสตูรและการเรยีนการ
สอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แหง่ชาต ิ

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2557)  มกีารดาํเนินงานครบทุกตวับ่งชี ้TQF 
ขอ้ 1 - 5 
1.  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร อยา่งน้อยรอ้ยละ 80  มสีว่นรว่มในการ
ประชุมทุกครัง้  ในปีการศกึษา 2557  เพือ่วางแผนตดิตามและทบทวน
การดาํเนินงาน 
(M.Ed.Math_57_1.1_5) 
 
2.  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ.2557)  มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2  
ทีส่อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
(M.Ed.Math_57_1.1_1) 
 
3.  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2557)  มรีายละเอยีดของรายวชิา ตามแบบ 
มคอ.3 / มคอ.4  ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2557  จาํนวน 10 วชิา   
และในภาคปลาย ปีการศกึษา 2557  จาํนวน 7 วชิา ครบทุกรายวชิา
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา  
(M.Ed.Math_57_1.1_6  และ M.Ed.Math_57_1.1_7) 
 
4.  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2557)  ไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของ
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รายวชิาตามแบบ มคอ.5 / มคอ.6  ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2557  
จาํนวน 10 วชิา  และในภาคปลาย ปีการศกึษา 2557  จาํนวน 7 วชิา 
ครบทุกรายวชิา ภายใน 30 วนัหลงัสิน้สดุภาคการศกึษา  
(M.Ed.Math_57_1.1_8  และ M.Ed.Math_57_1.1_9) 
 
5.  หลกัสตูร มกีารจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนัหลงัสิน้สดุปีการศกึษา 2557 
(M.Ed.Math_57_1.1_10) 

 

ผลการดาํเนินงาน 

ผลการประเมนิตวับ่งชีท้ี ่1.1  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2557) “ผา่น” ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2552 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Ed.Math_57_1.1_1 เล่มหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์  

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  (มคอ.2)  ฉบบัที ่สกอ. ประทบัตรารบัทราบ  
M.Ed.Math_57_1.1_2 ขอ้มลูรายบุคคลของอาจารยป์ระจาํ (หมวดวชิาเอก)   

(รายงานคุณวฒุกิารศกึษาและตําแหน่งทางวชิาการ) 
M.Ed.Math_57_1.1_3 ขอ้มลูรายบุคคลของอาจารยผ์ูส้อบปรญิญานิพนธ ์

(รายงานคุณวฒุกิารศกึษาและตําแหน่งทางวชิาการ) 
M.Ed.Math_57_1.1_4 บทความตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานของผูส้าํเรจ็การศกึษา ปี พ.ศ. 2557 
M.Ed.Math_57_1.1_5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ประจาํปีการศกึษา 2557 
M.Ed.Math_57_1.1_6 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2557   
M.Ed.Math_57_1.1_7 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2557   
M.Ed.Math_57_1.1_8 รายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5 / มคอ.6)   

ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2557   
M.Ed.Math_57_1.1_9 รายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5 / มคอ.6)   

ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2557   
M.Ed.Math_57_1.1_10 รายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร (มคอ.7) ปีการศกึษา 2557   
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องคป์ระกอบท่ี 2  บณัฑิต  

ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบ 

ตวับง่ช้ีท่ี   
ผลการประเมิน

ตนเอง 
ระดบั
คณุภาพ 

ตวับ่งชีท้ี ่ 2.1  คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

4.50 ดมีาก 

ตวับ่งชีท้ี ่ 2.2  ผลงานของนิสติและผูส้าํเรจ็
การศกึษาในระดบัปรญิญาโททีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอื
เผยแพร ่

5.00 ดมีาก 

ค่าเฉล่ียผลการดาํเนินงาน องคป์ระกอบท่ี 2 4.75 ดีมาก 
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ตวับง่ช้ีท่ี 2.1 คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ  

ชนิดของตวับง่ช้ี   ผลลพัธ ์  

การประเมินตนเองจากผลการดาํเนินงาน ระดบัคุณภาพตามเกณฑ ์เทา่กบั 4.50  มคีุณภาพ ดมีาก
เกณฑก์ารประเมิน   

ใชค้า่เฉลีย่ของคะแนนประเมนิบณัฑติ (คะแนนเตม็ 5)  

สตูรการคาํนวณ  

 
  คะแนนทีไ่ด ้ =   

 
 

ผลการดาํเนินงาน 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์สาํรวจคุณภาพของบณัฑติทีจ่บ
การศกึษาในปีการศกึษา 2556 ทีค่รอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ5 ดา้น 
คอื (1) ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม (2) ดา้นความรู ้(3) ดา้นทกัษะทางปญัญา (4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล และ (5) ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
สาํรวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผูใ้ชบ้ณัฑติ ดงัน้ี 

มจีาํนวนบณัฑติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ทีส่าํเรจ็การศกึษารวม 
3 คน  โดยไดร้บัแบบสาํรวจกลบัมาจาํนวน 2 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 66.67  จากจาํนวนบณัฑติทีส่าํเรจ็
การศกึษาทัง้หมด  โดยมรีะดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอบณัฑติหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติสาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2552) เฉลีย่เทา่กบั 4.50 
 

การประเมินตนเองจากผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงาน คะแนนประเมิน
ตนเอง ตวัตัง้ ตวัหาร ผลลพัธ ์

9.00 2.00 4.50 4.50  คะแนน 
 

  

ผลรวมของคา่คะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิบณัฑติ 
จาํนวนบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิทัง้หมด 
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ข้อมลูประกอบการคาํนวณคณุภาพของบณัฑิตหลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์ 

ลาํดบั
ท่ี 

ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตวับง่ช้ี หน่วยวดั รวม 

คณุภาพของบณัฑิตปริญญาตรี/โท/เอก ตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ  

เฉลีย่ 4.50 

1 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาทัง้หมด  คน 3.00 
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รบัการประเมนิคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ 
คน 2.00 

3 ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ  คะแนน  

 (1) ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม  คะแนน 4.60 

 (2) ดา้นความรู ้ คะแนน 4.50 

 (3) ดา้นทกัษะทางปญัญา  คะแนน 4.40 

 (4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล  คะแนน 4.60 
 (5) ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สารและการใช ้ คะแนน 4..60 
 (6) ตามทีอ่งคก์รวชิาชพีกาํหนด คะแนน  

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
ผูส้าํเรจ็การศกึษา  

รอ้ยละ 2.00 

 

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
M.Ed.Math_57_2.1_1 รายงานสรปุผลการสาํรวจความคดิเหน็ทีม่ต่ีอคุณภาพของบณัฑติตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิจากสถานประกอบการ
ผูใ้ชบ้ณัฑติ หรอืสถาบนัทีร่บับณัฑติเขา้ศกึษาต่อ ปีการศกึษา 2556 
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ตวับง่ช้ีท่ี 2.2 ผลงานของนิสิตและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีได้รบัการ
ตีพิมพห์รอืเผยแพร ่

ชนิดของตวับง่ช้ี   ผลลพัธ ์ 

การประเมินตนเองจากผลการดาํเนินงาน ระดบัคุณภาพตามเกณฑ ์เทา่กบั 5  มคีุณภาพ ดมีาก 

เกณฑก์ารประเมิน   

โดยการแปลงคา่รอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ําหนกัของผลงานทีต่พีมิพเ์ผยแพรต่่อผูส้าํเรจ็
การศกึษาเป็นคะแนนระหวา่ง 0 – 5  กาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็  5  =  รอ้ยละ 40 ขึน้ไป  

สตูรการคาํนวณ  

1.  คาํนวณคา่รอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ําหนกัของผลงานทีต่พีมิพเ์ผยแพรต่่อผูส้าํเรจ็การศกึษา ตามสตูร 
  
 
 
 
2. แปลงคา่รอ้ยละทีค่าํนวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
 
คะแนนทีไ่ด ้  =       

 
 

ผลการดาํเนินงาน 

ในปี พ.ศ. 2557 หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ มผีูส้าํเรจ็การศกึษา
ระดบัปรญิญาโท รวม  3  คน และมผีลงานของผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอื
เผยแพรร่วม 3  ชิน้ โดยมผีลรวมถ่วงน้ําหนกัของผลงานทีต่พีมิพห์รอืเผยแพรข่องนิสติและผูส้าํเรจ็
การศกึษาระดบัปรญิญาโท รอ้ยละ 100  คดิเป็นผลคะแนนประเมนิตนเอง 5 คะแนน 

 
  

ผลรวมถ่วงน้ําหนกัของผลงานทีต่พีมิพห์รอืเผยแพรข่องนิสติและผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท                             

                           จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททัง้หมด 
X  100 

รอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ําหนกัของผลงานทีต่พีมิพห์รอืเผยแพรข่องนิสติและผูส้าํเรจ็การศกึษา 
                                                40 X  5 
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ข้อมลูประกอบการคาํนวณผลงานของนิสิตและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีได้รบั
การตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
 

ลาํดบั 
ท่ี 

ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตวับ่งช้ี 
ค่า

น้ําหนัก 
จาํนวน
ช้ินงาน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ําหนัก 
1 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททัง้หมด (คน) 3 5 
2 จาํนวนรวมผลงานของนิสติและผูส้าํเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญา

โททีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร ่
(ชิน้งาน) 3  

 - บทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 0.10   
 - บทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการ

ประชุมวชิาการระดบัชาต ิ
0.20   

 - บทความฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่
สถาบนันําเสนอสภาสถาบนัอนุมตัแิละจดัทําเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ กพอ. ทราบภายใน 30 วนั
นบัแต่วนัทีอ่อกประกาศ   

- ผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร 

0.40   

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุม่ที ่2 

0.60   

 - บทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีไ่มอ่ยูใ่น
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบนัอนุมตัแิละจดัทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป 
และแจง้ให ้กพอ.ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีอ่อกประกาศ 
(ซึง่ไมอ่ยูใ่น Beall’s list)  

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุม่ที ่1 

0.80 3 2.40 

 - บทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏ
ในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.  

- ผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร 

1.00   

 ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนัก 2.40 
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ลาํดบั
ท่ี 
 

ช่ือบทความวิจยัฉบบั
สมบรูณ์ (Full Paper) ท่ี

ได้รบัการตีพิมพ์
เผยแพร่ (ไทย/องักฤษ) 

ช่ือเจ้าของผลงาน 
และผูร่้วม 

ช่ือการประชมุ
วิชาการวนั-เดือน-ปี 
สถานท่ี/จงัหวดั/
ประเทศท่ีจดั 

 
รหสัเอกสาร 

1 กจิกรรมการเรยีนการ
สอนเรือ่งฟงักช์นั โดย
ใชโ้ปรแกรม C.a.R. 
สาํหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4  

เกวลนิ เสน่หา  
สายณัห ์โสธะโร  
และ ธนูชยั ภอุูดม 

วารสารวทิยาศาสตร ์
มศว ปีที ่30 ฉบบัที ่
1 
มถุินายน 2557 

M.Ed.Math_57_2.2_1 

2 ชุดกจิกรรมการเรยีน
การสอนเรือ่งการสรา้ง
ตามเงือ่นไขทีก่าํหนด 
โดยใชโ้ปรแกรม 
C.a.R. ทีเ่สรมิสรา้ง
การใหเ้หตุผลสาํหรบั
นกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 

วนิดา แยม้ยนืสขุ  
สายณัห ์โสธะโร  
และ ธนูชยั ภอุูดม 

วารสารวทิยาศาสตร ์
มศว ปีที ่30 ฉบบัที ่
2 
ธนัวาคม 2557 

M.Ed.Math_57_2.2_2 

3 กจิกรรมการเรยีนการ
สอนทีใ่ชส้ือ่ เรือ่งพืน้ที่
ผวิและปรมิาตรของ
ทรงกลม  สาํหรบั
นกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3  

วรญัญา คาํตรง  
สายณัห ์โสธะโร  
ชุตวิรรณ เพญ็เพยีร 
และ ธนูชยั ภอุูดม 

วารสารวทิยาศาสตร ์
มศว ปีที ่30 ฉบบัที ่
2 
ธนัวาคม 2557 

M.Ed.Math_57_2.2_3 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
M.Ed.Math_57_2.2_1 บทความวจิยัของบณัฑติ  

เรือ่ง  กจิกรรมการเรยีนการสอนเรือ่งฟงักช์นั โดยใชโ้ปรแกรม C.a.R. 
สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

M.Ed.Math_57_2.2_2 บทความวจิยัของบณัฑติ  
เรือ่ง  ชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนเรือ่งการสรา้งตามเงือ่นไขทีก่าํหนด 
โดยใชโ้ปรแกรม C.a.R. ทีเ่สรมิสรา้งการใหเ้หตุผล สาํหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 

M.Ed.Math_57_2.2_3 บทความวจิยัของบณัฑติ  
เรือ่ง  กจิกรรมการเรยีนการสอนทีใ่ชส้ือ่ เรือ่งพืน้ทีผ่วิและปรมิาตรของ
ทรงกลม สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
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องคป์ระกอบท่ี 3  นิสิต  

ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบ 

ตวับง่ช้ีท่ี 
ผลการประเมินตนเอง ระดบั

คณุภาพ 1 2 3 4 5 
ตวับ่งชีท้ี ่ 3.1  การรบันิสติ      น้อย 

ตวับ่งชีท้ี ่ 3.2  การสง่เสรมิและพฒันานิสติ      น้อย 

ตวับ่งชีท้ี ่ 3.3  ผลทีเ่กดิกบันิสติ      น้อย 
ค่าเฉล่ียผลการดาํเนินงานองคป์ระกอบท่ี 3 2.00 น้อย 
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ตวับง่ช้ีท่ี 3.1 การรบันิสิต  

ชนิดของตวับง่ช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดาํเนินงาน ระดบัคุณภาพตามเกณฑ ์เทา่กบั  2  มคีุณภาพ  น้อย 

ผลการดาํเนินงาน   

3.1.1 การรบันิสิต 
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  เป็น

หลกัสตูรระดบัปรญิญาโทแบบศกึษาเตม็เวลา แผน ก แบบ ก 2  ทีม่กีารทาํปรญิญานิพนธแ์ละศกึษา
รายวชิาเพิม่เตมิ  ม ี 2 แบบ   

แบบ 1 (ไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพีคร)ู   

สาํหรบัผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี ในสาขาคณติศาสตร ์คณติศาสตรป์ระยกุต ์
คณติศาสตรศกึษา หรอืสาขาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณติศาสตร ์ และผา่นการคดัเลอืก
เขา้ศกึษาในหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ตามประกาศของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 แบบ 2 (ขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร)ู    

สาํหรบัผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) 
สาขาคณติศาสตร ์คณติศาสตรป์ระยกุต ์หรอืสาขาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณติศาสตร ์ 
ผา่นการคดัเลอืกเขา้ศกึษาในหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์  
ตามประกาศของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ    

และเป็นผูร้บัทุนโครงการสง่เสรมิการผลติครทูีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์
และคณติศาสตร ์(สควค.) ระดบัปรญิญาโททางการศกึษา ของสถาบนัสง่เสรมิการ
สอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) ซึง่คุณสมบตักิารเป็นผูร้บัทุนเป็นไปตาม
ประกาศของแหล่งทุน 

 
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) มกีาร

วางแผนและกาํหนดระบบและกลไกในการรบันิสติ ประจาํปีการศกึษา 2557 ดงัแผนผงั 3.1(1) 
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แผนผงั 3.1(1)  ระบบและกลไกในการรบันิสติ 
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แผนผงั 3.1(1)  ระบบและกลไกในการรบันิสติ (ต่อ)  



รายงานการประเมนิตนเอง หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์       หน้า  19 

จากแผนผงั  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการรบันิสติ  
และมผีลการดาํเนินงานดงันี้    

ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.  กาํหนดเป้าหมายของการรบันิสติ 
จาํนวนรบันิสติและคุณสมบตัขิอง 
ผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็น
นิสติ  โดยอา้งองิขอ้มลูจาก 
รายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.2) / 
ภาระงานของอาจารยท์ีป่รกึษา
ปรญิญานิพนธ ์ และรายงานผลการ
ดาํเนินงานของหลกัสตูร (มคอ.7) 
ของปีการศกึษาก่อนหน้า (ถา้ม)ี 
 

12 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2556 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
 

รายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.2)  
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)   
 
ภาระงานอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญา
นิพนธ ์
 
มคอ.7 รายงานผลการดาํเนินงาน
ของหลกัสตูรปีการศกึษา 2556    
 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
กาํหนดเป้าหมายของการรบันิสติ จาํนวน
รบันิสติและคณุสมบตัขิองผูม้สีทิธิส์มคัร
สอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ  โดยอา้งองิขอ้มลู
จาก รายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.2) / 
ภาระงานของอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญา
นิพนธ ์ และรายงานผลการดาํเนินงานของ
หลกัสตูร (มคอ.7) ของปีการศกึษา 2556  
ซึง่ไดผ้ลดงันี้ 
1.  กาํหนดเป้าหมายของการรบันิสติ ใหม้ี

การรบันิสติทัง้แบบไมข่อรบัใบประกอบ
วชิาชพี สาํหรบัผูส้มคัรทัว่ไป และแบบ
ขอรบัใบประกอบวชิาชพี สาํหรบัผูร้บั
ทุนโครงการสง่เสรมิการผลติครทูีม่ ี
ความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์
และคณติศาสตร ์(สควค.) ระยะที ่3 
(พ.ศ. 2555 – 2560) ของสถาบนั
สง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เทคโนโลย ี(สสวท.) 
2.  กาํหนดจาํนวนรบันิสติและคุณสมบตัิ

ของผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็น
นิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)    
โดยใหเ้ปิดรบันิสติตามแผนการรบัในปี
การศกึษา 2557  จาํนวน 10 คน  และ
คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธิส์มคัรสอบ
คดัเลอืกเขา้เป็นนิสติเป็นไปตามทีร่ะบุ
ในรายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.2)   
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) เปิดรบันิสติทัง้
แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพี และ
ขอรบัใบประกอบวชิาชพี 

(M.Ed.Math_57_3.1_1)   
 
ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง จาํนวนรบันิสติและ
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืก
เขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(แบบไมข่อรบัใบ
ประกอบวชิาชพี) ภาคตน้ ประจาํปี
การศกึษา 2557  สง่ไปยงับณัฑติวทิยาลยั 
เพือ่ประกาศรบัสมคัร คดักรองและจดัสอบ
คดัเลอืก 

2.  กาํหนดคุณสมบตัแิละขออนุมตัิ
แต่งตัง้คณะกรรมการออกและ
ตรวจขอ้สอบ 

9  มกราคม 
พ.ศ. 2557 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
 

ขอ้มลูรายบุคคลของคณะ
กรรมการบรหิารหลกัสตูร  
(รายงานคุณวฒุกิารศกึษาและ
ตําแหน่งทางวชิาการ) 
(M.Ed.Math_57_3.1_2) 
 
 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
1. กาํหนดคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ

ออกและตรวจขอ้สอบระดบัปรญิญา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ดงันี้ 

    (1) มคีุณวฒุริะดบัปรญิญาเอก ใน
สาขาวชิาคณติศาสตรศกึษาหรอื
คณติศาสตร ์

    (2) มคีวามเชีย่วชาญในเนื้อหาวชิาที่
จดัทาํขอ้สอบ  

2. กาํหนดคณะกรรมการออกและ
ตรวจขอ้สอบระดบัปรญิญามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ประจาํปี
การศกึษา 2557  จาํนวน 5 คน  ซึง่
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ไดแ้ก่ 
    (1)  อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารภุรณ์ 
    (2)  อาจารย ์ดร. สายณัห ์ โสธะโร  
    (3)  อาจารย ์ดร. เสรมิศร ี ไทยแท ้
    (4)  อาจารย ์ดร.เรอืงวรนิท ์ 
          สราญรกัษ์สกุล 
    (5)  อาจารย ์ดร. สกุญัญา  หะยสีาและ 
(M.Ed.Math_57_3.1_3) 
 
ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัแิต่งตัง้
คณะกรรมการออกและตรวจขอ้สอบระดบั
ปรญิญามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
ภาคตน้ ประจาํปีการศกึษา 2557 สง่ไปยงั
บณัฑติวทิยาลยั เพือ่ขออนุมตัแิต่งตัง้ 
 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
มคีาํสัง่เลขที ่226 / 2557  เรือ่ง แต่งตัง้
คณะกรรมการฝา่ยสนบัสนุนการสอบและ
ตดัสนิผลระดบับณัฑติศกึษา ภาคตน้ 
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ประจาํปีการศกึษา 2557   
(M.Ed.Math_57_3.1_4)  

3.  ประกาศเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืก
เขา้เป็นนิสติ (แบบไมข่อรบัใบ
ประกอบวชิาชพี) 

มกราคม 
- มนีาคม 
พ.ศ. 2557 

บณัฑติวทิยาลยั  ระเบยีบการรบัสมคัรสอบคดัเลอืก
เขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา 
ภาคตน้ ประจาํปีการศกึษา 2557 
(M.Ed.Math_57_3.1_5) 

บณัฑติวทิยาลยั ประกาศเปิดรบัสมคัรสอบ
คดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(แบบ
ไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพี) ภาคตน้ 
ประจาํปีการศกึษา 2557  ทางอนิเตอรเ์น็ต
ทีเ่วบ็ไซด ์ http://grad.swu.ac.th  และ 
http://admission.swu.ac.th   
ตัง้แต่วนัที ่15 มกราคม –1 มนีาคม พ.ศ. 
2557 

4.  จดัสอบขอ้เขยีนภาษาองักฤษ
ทัว่ไป และขอ้เขยีนวชิาเฉพาะสาขา  

มนีาคม พ.ศ. 
2557 

บณัฑติวทิยาลยั   บณัฑติวทิยาลยั จดัสอบขอ้เขยีน
ภาษาองักฤษทัว่ไป และขอ้เขยีนวชิาเฉพาะ
สาขา  ในวนัที ่16 มนีาคม พ.ศ. 2557   
เวลา 9.00 – 11.00 น.  
และ เวลา 13.00 – 16.00 น. ตามลาํดบั 

5.  พจิารณาและตดัสนิผลสอบ
ขอ้เขยีนภาษาองักฤษทัว่ไป และ
ขอ้เขยีนวชิาเฉพาะสาขา  แลว้สง่
รายชื่อผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์เชงิ

24 มนีาคม 
พ.ศ. 2557 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
 

คะแนนสอบขอ้เขยีนภาษาองักฤษ
ทัว่ไป  และคะแนนสอบขอ้เขยีน
วชิาเฉพาะสาขา    

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
1.  กาํหนดเกณฑใ์นการตดัสนิผลการสอบ

ขอ้เขยีนภาษาองักฤษทัว่ไป และ
ขอ้เขยีนวชิาเฉพาะสาขา   



รายงานการประเมนิตนเอง หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์       หน้า  24 

ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

วชิาการ ไปยงับณัฑติวทิยาลยั 
 

2.  พจิารณาคะแนนสอบขอ้เขยีน
ภาษาองักฤษทัว่ไป และคะแนนสอบ
ขอ้เขยีนวชิาเฉพาะสาขา  และตดัสนิผล
ตามเกณฑท์ีก่าํหนด  ไดผู้ม้สีทิธิส์อบ
สมัภาษณ์วชิาการ  จาํนวน 13 คน 

(M.Ed.Math_57_3.1_6)  
 
ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง รายชื่อผูม้สีทิธิ ์
สอบสมัภาษณ์วชิาการ สง่ไปยงับณัฑติ
วทิยาลยั เพือ่ประกาศทางอนิเตอรเ์น็ตที่
เวบ็ไซด ์ http://grad.swu.ac.th  และ 
http://admission.swu.ac.th   

6.  กาํหนดคุณสมบตัแิละขออนุมตัิ
แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์
วชิาการ  

3 เมษายน 
พ.ศ. 2557 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
 

ขอ้มลูรายบุคคลของคณะ
กรรมการบรหิารหลกัสตูร  
(รายงานคุณวฒุกิารศกึษาและ
ตําแหน่งทางวชิาการ) 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
1. กาํหนดคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ

สอบสมัภาษณ์วชิาการ ระดบัปรญิญา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ดงันี้ 

    (1) มคีุณวฒุริะดบัปรญิญาเอก ใน
สาขาวชิาคณติศาสตรศกึษาหรอื
คณติศาสตร ์



รายงานการประเมนิตนเอง หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์       หน้า  25 

ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

    (2) มคีวามเชีย่วชาญในสาขาวชิาที่
จดัทาํขอ้สอบ  

2. กาํหนดคณะกรรมการสอบสมัภาษณ์
วชิาการ ระดบัปรญิญามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ประจาํปี
การศกึษา 2557  จาํนวน 3 คน  ซึง่
ไดแ้ก่ 

    (1)  อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารภุรณ์ 
    (2)  อาจารย ์ดร. สายณัห ์ โสธะโร  
    (3)  อาจารย ์ดร. เสรมิศร ี ไทยแท ้
(M.Ed.Math_57_3.1_7)  
 
ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัแิต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์วชิาการ 
ระดบัปรญิญามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา 2557  
สง่ไปยงับณัฑติวทิยาลยัเพือ่ขออนุมตัิ
แต่งตัง้ 
 



รายงานการประเมนิตนเอง หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์       หน้า  26 

ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
มคีาํสัง่เลขที ่410 / 2557   
เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการปฏบิตังิานในวนั
สอบสมัภาษณ์/ สมัภาษณ์วชิาการเพือ่
คดัเลอืกเป็นนิสติ ระดบับณัฑติศกึษา ภาค
ตน้ ประจาํปีการศกึษา 2557   
(M.Ed.Math_57_3.1_8)  

7.  ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิส์อบ
สมัภาษณ์เชงิวชิาการ  และจดัสอบ
สมัภาษณ์เชงิวชิาการ 
 

5- 27 
เมษายน 
พ.ศ. 2557   
 

บณัฑติวทิยาลยั  
 
คณะกรรมการ
ปฏบิตังิานในวนั
สอบสมัภาษณ์/ 
สมัภาษณ์วชิาการ
เพือ่คดัเลอืกเป็น
นิสติ ระดบั
บณัฑติศกึษา ภาค
ตน้ ประจาํปี
การศกึษา 2557   

ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบ
สมัภาษณ์เชงิวชิาการ   
(M.Ed.Math_57_3.1_9) 
 

บณัฑติวทิยาลยั  
ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์เชงิ
วชิาการ  ทางอนิเตอรเ์น็ตทีเ่วบ็ไซด ์ 
http://grad.swu.ac.th  และ 
http://admission.swu.ac.th   
 
คณะกรรมการปฏบิตังิานในวนัสอบ
สมัภาษณ์/ สมัภาษณ์วชิาการเพือ่คดัเลอืก
เป็นนิสติ ระดบับณัฑติศกึษา ภาคตน้ 
ประจาํปีการศกึษา 2557  จดัสอบ
สมัภาษณ์เชงิวชิาการ   
เมือ่วนัที ่27 เมษายน พ.ศ. 2557  
เวลา 9.00 – 12.00 น. 



รายงานการประเมนิตนเอง หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์       หน้า  27 

ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

8.  พจิารณาและตดัสนิผลการสอบ
คดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ  แลว้สง่รายชื่อ
ผูส้อบผา่นการคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ 
ไปยงับณัฑติวทิยาลยั 
 

28 เมษายน 
พ.ศ. 2557 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

คะแนนสอบขอ้เขยีนภาษาองักฤษ
ทัว่ไป  คะแนนสอบขอ้เขยีนวชิา
เฉพาะสาขา  และคะแนนสอบ
สมัภาษณ์เชงิวชิาการ 
 
ใบรายงานผลการเรยีน 
(Transcript) ของผูม้สีทิธิส์มคัร
สอบคดัเลอืก 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
1. กาํหนดเกณฑใ์นการตดัสนิผลการสอบ

คดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 
ประจาํปีการศกึษา 2557 (แบบไมข่อรบั
ใบประกอบวชิาชพี) 

2. พจิารณาคะแนนสอบขอ้เขยีน
ภาษาองักฤษทัว่ไป  คะแนนสอบ
ขอ้เขยีนวชิาเฉพาะสาขา  คะแนนสอบ
สมัภาษณ์เชงิวชิาการ  และใบรายงาน
ผลการเรยีน (Transcript) ของผูม้สีทิธิ ์
สมคัรสอบคดัเลอืก  และตดัสนิผลสอบ
ตามเกณฑท์ีก่าํหนด  ไดผู้ส้อบผา่น
คดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 
ประจาํปีการศกึษา 2557 (แบบไมข่อรบั
ใบประกอบวชิาชพี)  จาํนวน 4 คน    

(M.Ed.Math_57_3.1_10)  
 
 



รายงานการประเมนิตนเอง หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์       หน้า  28 

ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง รายชื่อผูส้อบผา่น
การคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ ประจาํปีการศกึษา 2557  
สง่ไปยงับณัฑติวทิยาลยั เพือ่ประกาศทาง
อนิเตอรเ์น็ต  

9.  ประกาศผลการสอบคดัเลอืกเขา้
เป็นนิสติ (แบบไมข่อรบัใบประกอบ
วชิาชพี) 

12 
พฤษภาคม 
พ.ศ. 2557 

 ประกาศผลการสอบคดัเลอืกเขา้
เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา ภาค
ตน้ ประจาํปีการศกึษา บณัฑติ
วทิยาลยั /กองบรกิารการศกึษา
2557  รอบ 1 ขัน้สดุทา้ย   
หน้า 41 

บณัฑติวทิยาลยั   
ประกาศผลการสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ทางอนิเตอรเ์น็ตทีเ่วบ็ไซด ์ 
http://grad.swu.ac.th  และ 
http://admission.swu.ac.th   
เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
(M.Ed.Math_57_3.1_11) 

10.  เปรยีบเทยีบจาํนวนผูส้อบผา่น
การคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ และจาํนวน
นิสติตามแผนการรบั  
แลว้พจิารณาความตอ้งการรบัสมคัร
นิสติเพิม่ ถา้จาํนวนนิสติไมเ่ป็นไป

 คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

ขอ้มลูรายบุคคลของคณะ
กรรมการบรหิารหลกัสตูร  
(รายงานคุณวฒุกิารศกึษาและ
ตําแหน่งทางวชิาการ) 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
1.  เปรยีบเทยีบ จาํนวนผูส้อบผา่นการ

คดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ และจาํนวนนิสติ
ตามแผนการรบั  พบวา่  จาํนวนผูส้อบ
ผา่นการคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ มนี้อย



รายงานการประเมนิตนเอง หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์       หน้า  29 

ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ตามแผนการรบั  
 

กวา่ จาํนวนรบันิสติตามแผนการรบั   
ซึง่ทาํใหม้จีาํนวนนิสติไมเ่ป็นไปตาม
แผนการรบั 

2.  เมือ่พจิารณาภาระงานของทุกคน  
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรมคีวาม
คดิเหน็ตรงกนัวา่ ตอ้งการรบัสมคัรนิสติ
เพิม่ ในปีการศกึษา 2557  

(M.Ed.Math_57_3.1_12)  
11.  พจิารณาและตดัสนิใจเลอืกแนว
ทางการรบัสมคัรนิสติเพิม่ เพือ่ใหม้ี
จาํนวนนิสติตามแผนการรบั 

 คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

โครงการสง่เสรมิการผลติครทูีม่ ี
ความสามารถพเิศษทาง
วทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์
(สควค.) ระยะที ่3 (พ.ศ. 2555 – 
2560)  ของสถาบนัสง่เสรมิการ
สอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
(สสวท.)   

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
1.  รว่มกนัพจิารณาแนวทางการรบัสมคัร

นิสติเพิม่ เพือ่ใหม้จีาํนวนนิสติเป็นไป
ตามแผนการรบั ซึง่ไดแ้ก่  
(1) การประกาศเปิดรบัสมคัรนิสติ
เพิม่เตมิผา่นขัน้ตอนการสอบคดัเลอืก
ของบณัฑติวทิยาลยั  

    (2) การเขา้รว่มโครงการความรว่มมอืใน
การผลติบณัฑติระหวา่งมหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒกบัสถาบนั/หน่วยงานอื่น 

2.  ตดัสนิใจเลอืกแนวทางการรบัสมคัรนิสติ
เพิม่ โดยการเขา้รว่มโครงการความ
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รว่มมอืในการผลติบณัฑติระหวา่ง
สถาบนัและหน่วยงานอื่น  ซึง่ไดแ้ก่ 
โครงการสง่เสรมิการผลติครทูีม่ ี
ความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์
และคณติศาสตร ์(สควค.) ระยะที ่3 
(พ.ศ. 2555 – 2560) ของสถาบนั
สง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี(สสวท.)   

3.  กาํหนดให ้อ.ดร.รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภรณ์ 
เป็นผูป้ระสานงาน สาขาคณติศาสตร ์ใน
โครงการสง่เสรมิการผลติครทูีม่ ี
ความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์
และคณติศาสตร ์(สควค.) ระยะที ่3 
(พ.ศ. 2555 – 2560) ของสถาบนั
สง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี(สสวท.) 

(M.Ed.Math_57_3.1_12)  
12.  ประกาศเปิดรบัสมคัรสอบ
คดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ (แบบขอใบ
ประกอบวชิาชพีคร)ู สาํหรบันิสติทุน

พฤษภาคม 
พ.ศ. 2557 

บณัฑติวทิยาลยั   บณัฑติวทิยาลยั ประกาศเปิดรบัสมคัรสอบ
คดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
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โครงการ สควค. ประจาํปีการศกึษา 2557  สาํหรบันิสติทุน
โครงการ สควค.  ทางอนิเตอรเ์น็ตทีเ่วบ็
ไซด ์ http://grad.swu.ac.th  และ 
http://admission.swu.ac.th  
(M.Ed.Math_57_3.1_13)   

13.  กาํหนดคุณสมบตัแิละขออนุมตัิ
แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์
เชงิวชิาการ  สาํหรบันิสติทนุโครงการ 
สควค. 

พฤษภาคม 
พ.ศ. 2557 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
1.  กาํหนดคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ

สอบสมัภาษณ์เชงิวชิาการ สาํหรบันิสติ
ทุนโครงการ สควค. ระดบัปรญิญา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ดงันี้ 

    (1) มคีุณวฒุริะดบัปรญิญาเอก ใน
สาขาวชิาคณติศาสตรศกึษาหรอื
คณติศาสตร ์

    (2) มคีวามเชีย่วชาญในสาขาวชิาที่
จดัทาํขอ้สอบ  

2.  กาํหนดคณะกรรมการสอบสมัภาษณ์
วชิาการ สาํหรบันิสติทุนโครงการ 
สควค. ประจาํปีการศกึษา 2557  
จาํนวน 4 คน  ซึง่ไดแ้ก่ 

    (1)  อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารภุรณ์ 
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    (2)  อาจารย ์ดร. ขวญั  เพยีซา้ย  
    (3)  อาจารย ์ดร. สกุญัญา หะยสีาและ 
    (4)  อาจารย ์ดร. ญานิน กองทพิย ์
(M.Ed.Math_57_3.1_14)  
 
ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัแิต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์วชิาการ  
สาํหรบันิสติทนุโครงการ สควค.  สง่ไปยงั
คณะวทิยาศาสตร ์เพือ่ขออนุมตัแิต่งตัง้ 
 
คณะวทิยาศาสตร ์มคีาํสัง่  
เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์
วชิาการ  สาํหรบันิสติทุนโครงการ สควค.  
ประจาํปีการศกึษา 2557   
(M.Ed.Math_57_3.1_15)  

14.  จดัสอบสมัภาษณ์เชงิวชิาการ 
สาํหรบันิสติทนุโครงการ สควค. 
 

พฤษภาคม 
พ.ศ. 2557 

คณะกรรมการ
ดาํเนินการจดัสอบ
สมัภาษณ์เขา้รบัทุน
โครงการ ระดบั

 คณะกรรมการดาํเนินการจดัสอบสมัภาษณ์
เขา้รบัทุนโครงการ ระดบัปรญิญาโททาง
การศกึษา (ทนุ Premium) ประจาํปี
การศกึษา 2557    
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ปรญิญาโททาง
การศกึษา (ทนุ 
Premium) ประจาํปี
การศกึษา 2557 

15.  พจิารณาและตดัสนิผลการสอบ
คดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ สาํหรบันิสติทุน
โครงการ สควค. 

พฤษภาคม 
พ.ศ. 2557 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

ตารางแสดงคะแนนสอบสมัภาษณ์
เชงิวชิาการ  
 
ใบรายงานผลการเรยีน 
(Transcript) ของผูร้บัทุนโครงการ  
สควค.) 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
1.  กาํหนดเกณฑใ์นการตดัสนิผลการสอบ

คดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 
(แบบขอรบัใบประกอบวชิาชพี) ประจาํปี
การศกึษา 2557  

2.  พจิารณาคะแนนสอบสมัภาษณ์เชงิ
วชิาการ  และใบรายงานผลการเรยีน 
(Transcript) ของผูร้บัทุนโครงการ  
สควค.  ซึง่ไดผู้ส้อบผา่นคดัเลอืกเขา้
เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(แบบขอรบัใบ
ประกอบวชิาชพี) ประจาํปีการศกึษา 
2557  จาํนวน 5 คน 

(M.Ed.Math_57_3.1_16) 
ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
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ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง รายชื่อผูส้อบผา่น
การคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(แบบขอรบัใบประกอบ
วชิาชพี) ประจาํปีการศกึษา 2557  สง่ไปยงั
บณัฑติวทิยาลยัเพือ่ประกาศ 

16.  ประกาศผลการสอบคดัเลอืกเขา้
เป็นนิสติ สาํหรบันิสติทุนโครงการ 
สควค. 
 

มถิุนายน 
พ.ศ. 2557 

บณัฑติวทิยาลยั   บณัฑติวทิยาลยั  
ประกาศผลการสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(แบบขอรบัใบประกอบ
วชิาชพี) ประจาํปีการศกึษา 2557   
สาํหรบันิสติทนุโครงการ สควค.    
ทางอนิเตอรเ์น็ตทีเ่วบ็ไซด ์ 
http://grad.swu.ac.th  และ 
http://admission.swu.ac.th 
(M.Ed.Math_57_3.1_17) 

17.  เปรยีบเทยีบ จาํนวนผูส้อบผา่น
การคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ และจาํนวน
นิสติทีล่งทะเรยีนเรยีน  จาํนวนนิสติ
ตามแผนการรบั  ตัง้แต่ปีการศกึษา 

ภายใน  
60 วนั  
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา  

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
1.  เปรยีบเทยีบ จาํนวนผูส้อบผา่นการ

คดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ และจาํนวนนิสติที่
ลงทะเรยีนเรยีน  จาํนวนนิสติตาม
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2554 – 2557  สะทอ้นปญัหาและ
ตรวจสอบระบบและกลไกในการรบั
นิสติ แลว้เสนอแนวทางการปรบัปรงุ
ระบบและกลไกในการรบันิสติ สาํหรบั
ปีการศกึษาถดัไป 

แผนการรบั  ตัง้แต่ปีการศกึษา 2554 – 
2557  พบวา่  จาํนวนนิสติทีล่งทะเบยีน
เรยีน มนี้อยกวา่ จาํนวนรบันิสติตาม
แผนการรบั  ซึง่ไมเ่ป็นไปตามแผนการ
รบั    

2.  รว่มกนัสะทอ้นปญัหาในการรบันิสติ  
ซึง่พบวา่  

    (1) ผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็น
นิสติ ทีส่าํเรจ็การศกึษาวทิยาศาสตร
บณัฑติมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้น
การศกึษาไมเ่พยีงพอ จงึทาํขอ้สอบ
ขอ้เขยีนวชิาเฉพาะหมวดวชิาคณติ
ศาสตรศกึษาไมค่อ่ยได ้ 

    (2) ผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็น
นิสติ ทีส่าํเรจ็การศกึษาทางการศกึษา
บณัฑติมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้น
คณติศาสตรไ์มเ่พยีงพอ จงึทาํขอ้สอบ
ขอ้เขยีนวชิาเฉพาะหมวดวชิา
คณติศาสตรไ์มค่อ่ยได ้

    (3) ผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็น
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นิสติทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานและทกัษะในการ
อา่น ฟงั พดู และเขยีนภาษาองักฤษไม่
เพยีงพอ  จงึทาํขอ้สอบขอ้เขยีน
ภาษาองักฤษไมค่อ่ยได ้ 

    (4) การจดัสอบขอ้เขยีนภาษาองักฤษ
ในชว่งเชา้ และสอบขอ้เขยีนวชิาเฉพาะ 
ในชว่งบ่าย ของวนัเดยีวกนั ทาํใหผู้ม้ ี
สทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ 
ออ่นลา้และเครยีดเกนิไป  

    (5) ผูส้มคัรรบัทุนโครงการสง่เสรมิการ
ผลติครทูีม่คีวามสามารถพเิศษทาง
วทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์(สควค.) 
ระดบัปรญิญาโททางการศกึษา ของ
สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี(สสวท.) จาํนวน 8 คน 
จากทัง้หมด 13 คน สอบภาษาองักฤษ
ไมผ่า่น  ทาํใหไ้มม่คีุณสมบตักิารเป็น
ผูร้บัทุนเป็นไปตามประกาศของแหล่ง
ทุน  สง่ผลใหไ้มส่ามารถสมคัรสอบ
คดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ (แบบขอรบัใบ
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ประกอบวชิาชพีคร)ู ได ้   
3.  รว่มกนัเสนอแนวทางการปรบัปรงุระบบ

และกลไกในการรบันิสติ สาํหรบัปี
การศกึษา 2558  ดงันี้  

    (1)  ควรจดัสอบขอ้เขยีนภาษาองักฤษ 
และสอบขอ้เขยีนวชิาเฉพาะ  แยกกนั
คนละวนั และควรจดัสอบในช่วงเช้า 
เพือ่ใหผู้ม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้
เป็นนิสติ มสีมองปลอดโปรง่ในการทาํ
ขอ้สอบ 

    (2)  ควรปรบัแผนผงั 3.1(1) ระบบและ
กลไกในการรบันิสติ  ในสว่นประกาศ
เปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ  
โดยแยกเป็นสาํหรบันิสติแบบไมข่อรบั
ใบประกอบวชิาชพี และสาํหรบันิสติ
แบบขอรบัใบประกอบวชิาชพี ตัง้แต่
เริม่ตน้  เนื่องจากโครงการสง่เสรมิการ
ผลติครทูีม่คีวามสามารถพเิศษทาง
วทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์(สควค.) 
ระยะที ่3 (พ.ศ. 2555 – 2560) ของ
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี(สสวท.) เป็นโครงการ
ความรว่มมอืในการผลติบณัฑติทีม่ี
ต่อเนื่องทุกปี  และมชีว่งเวลาสอบ
คดัเลอืกเขา้เป็นนิสติใกลเ้คยีงกนั    

4.  ทุกคนเหน็ดว้ยกบัขอ้เสนอขา้งตน้ และ
กาํหนดใหด้าํเนินการในปีการศกึษา
2558  

(M.Ed.Math_57_3.1_18) 
 
ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
ไดเ้สนอแนวทางการปรบัปรงุระบบและ
กลไกในการรบันิสติขา้งตน้ ในทีป่ระชุม
บณัฑติวทิยาลยั  ซึง่สง่ผลให ้ 
ในปีการศกึษา 2558   บณัฑติวทิยาลยั /
กองบรกิารการศกึษา ไดจ้ดัสอบขอ้เขยีน
ภาษาองักฤษ และสอบขอ้เขยีนวชิาเฉพาะ 
แยกกนัคนละวนั และจดัสอบในชว่งเชา้
เทา่นัน้  
(M.Ed.Math_57_3.1_19) 
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

18.  นําเสนอผลการตรวจสอบจาํนวน
นิสติตามแผนและแนวทางการ
ปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบั
นิสติ  ต่อทีป่ระชุมภาควชิา
คณติศาสตร ์ เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้
สูท่ีป่ระชุมคณะวทิยาศาสตร ์

ภายใน  
60 วนั  
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา  

ประธาน
กรรมการบรหิาร
หลกัสตูร 

 ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
นําเสนอผลการตรวจสอบจาํนวนนิสติตาม
แผนและแนวทางการปรบัปรงุระบบและ
กลไกในการรบันิสติ ประจาํปีการศกึษา 
2557  ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ 
เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุมคณะ
วทิยาศาสตร ์  
(M.Ed.Math_57_3.1_20) 

19.  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงาน
ของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  โดยมี
การนําเสนอผลการตรวจสอบจาํนวน
นิสติตามแผนและแนวทางการ
ปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบั
นิสติ อยูด่ว้ย  เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลู
ในการรบันิสติ ในปีการศกึษาถดัไป 

ภายใน  
60 วนั  
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา  

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของ
หลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  โดยมกีาร
นําเสนอผลการตรวจสอบจาํนวนนิสติตาม
แผนและแนวทางการปรบัปรงุระบบและ
กลไกในการรบันิสติ อยูด่ว้ย  เพือ่นําไปใช้
เป็นขอ้มลูในการรบันิสติ ในปีการศกึษา 
2558 
(M.Ed.Math_57_3.1_21) 

 
 



รายงานการประเมนิตนเอง หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์       หน้า  40 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
M.Ed.Math_57_3.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

เรือ่ง จาํนวนรบันิสติและคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็น
นิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ (แบบไมข่อรบั
ใบประกอบวชิาชพี) ภาคตน้ ปีการศกึษา 2557  

M.Ed.Math_57_3.1_2 ขอ้มลูรายบุคคลของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
(รายงานคุณวฒุกิารศกึษาและตําแหน่งทางวชิาการ) 

M.Ed.Math_57_3.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
เรือ่ง คณะกรรมการออกและตรวจขอ้สอบระดบัปรญิญามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา 2557 

M.Ed.Math_57_3.1_4 คาํสัง่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เลขที ่226 / 2557   
เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการฝา่ยสนบัสนุนการสอบและตดัสนิผลระดบั
บณัฑติศกึษา ภาคตน้ ประจาํปีการศกึษา 2557   

M.Ed.Math_57_3.1_5 ระเบยีบการรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา ภาคตน้ 
ประจาํปีการศกึษา 2557 

M.Ed.Math_57_3.1_6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
เรือ่ง การพจิารณาและตดัสนิผลการสอบขอ้เขยีนภาษาองักฤษทัว่ไป และ
ขอ้เขยีนวชิาเฉพาะสาขา 

M.Ed.Math_57_3.1_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
เรือ่ง คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์วชิาการ ระดบัปรญิญามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา 2557 

M.Ed.Math_57_3.1_8 คาํสัง่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เลขที ่410 / 2557   
เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการปฏบิตังิานในวนัสอบสมัภาษณ์ / สมัภาษณ์
วชิาการเพือ่คดัเลอืกเป็นนิสติ ระดบับณัฑติศกึษา  
ภาคตน้ ประจาํปีการศกึษา 2557 

M.Ed.Math_57_3.1_9 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์เชงิวชิาการ   
M.Ed.Math_57_3.1_10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

เรือ่ง การพจิารณาและตดัสนิผลการคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ภาคตน้ ประจาํปีการศกึษา 
2557 (แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพี) 

M.Ed.Math_57_3.1_11 ประกาศผลการสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา ภาคตน้ 
ประจาํปีการศกึษา 2557  รอบ 1 ขัน้สดุทา้ย  (หน้า 41) 

M.Ed.Math_57_3.1_12 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
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รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
เรือ่ง การรบัสมคัรนิสติเพิม่เตมิ (แบบขอรบัใบประกอบวชิาชพี)  ภาคตน้ 
ประจาํปีการศกึษา 2557 และการเขา้รว่มโครงการสง่เสรมิการผลติครทูีม่ ี
ความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์(สควค.) ระยะที ่3 
(พ.ศ. 2555 – 2560) ของสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี(สสวท.) 

M.Ed.Math_57_3.1_13 ระเบยีบการรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา ภาคตน้ 
ประจาํปีการศกึษา 2557 รอบ 2  

M.Ed.Math_57_3.1_14 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
เรือ่ง คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์วชิาการ  สาํหรบันิสติทุนโครงการ 
สควค.ประจาํปีการศกึษา 2557     

M.Ed.Math_57_3.1_15 คาํสัง่คณะวทิยาศาสตร ์  
เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์วชิาการ  สาํหรบันิสติทุน
โครงการ สควค.  ประจาํปีการศกึษา 2557   

M.Ed.Math_57_3.1_16 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
เรือ่ง การพจิารณาและตดัสนิผลการคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ภาคตน้ ประจาํปีการศกึษา 
2557 (แบบขอรบัใบประกอบวชิาชพี) 

M.Ed.Math_57_3.1_17 ประกาศผลการสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา ภาคตน้ 
ประจาํปีการศกึษา 2557  รอบ 2 

M.Ed.Math_57_3.1_18 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
เรือ่ง การตรวจสอบจาํนวนนิสติตามแผนและแนวทางการปรบัปรงุระบบ
และกลไกในการรบันิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา 2557 

M.Ed.Math_57_3.1_19 ระเบยีบการรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา ภาคตน้ 
ประจาํปีการศกึษา 2558 

M.Ed.Math_57_3.1_20 รายงานการประชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ครัง้ที ่6 / 2558 
เมือ่วนัที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

M.Ed.Math_57_3.1_21 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
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3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ดงัทีก่ล่าวมาแลว้วา่  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 

พ.ศ. 2557)  เป็นหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท ทีม่นิีสติทีส่าํเรจ็การศกึษาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) และ
นิสติทีส่าํเรจ็การศกึษาการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ. หรอื ค.บ.)  ในสาขาคณติศาสตร ์ คณติศาสตรป์ระยกุต ์
คณติศาสตรศกึษา หรอืสาขาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณติศาสตร ์ ในบรรดานิสติเหล่านัน้ มนิีสติทีส่าํเรจ็
การศกึษาวทิยาศาสตรบณัฑติบางคนทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นการศกึษาไมเ่พยีงพอ  ในทาํนอง
เดยีวกนัมนิีสติทีส่าํเรจ็การศกึษาทางการศกึษาบณัฑติบางคนทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นคณติศาสตรไ์ม่
เพยีงพอ  นอกจากนัน้ มนิีสติบางคนทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานและทกัษะในการอา่น ฟงั พดู และเขยีน
ภาษาองักฤษไมเ่พยีงพอเชน่กนั   

เพือ่ใหนิ้สติมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นการศกึษา  ความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นคณติศาสตร ์และ
ความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นภาษาองักฤษทีเ่พยีงพอ   อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและคณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  จงึไดว้างแผน
และกาํหนดระบบและกลไกในการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา  ดงัแผนผงั  
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แผนผงั 3.1(2)  ระบบและกลไกในการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา   
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จากแผนผงั  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการเตรยีม
ความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา  และมผีลการดาํเนินงาน ดงันี้    

ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.  พจิารณาความพรอ้มของนิสติ
ก่อนเขา้ศกึษา  และกาํหนดกจิกรรม
เตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา  
โดยอา้งองิขอ้มลูจาก  คะแนนสอบ
ขอ้เขยีนภาษาองักฤษทัว่ไป  คะแนน
สอบขอ้เขยีนวชิาเฉพาะสาขา คะแนน
สอบสมัภาษณ์เชงิวชิาการ ใบรายงาน
ผลการเรยีน (Transcript) และ
รายงานผลการดาํเนินงานของ
หลกัสตูร (มคอ.7) ของปีการศกึษา
ก่อนหน้า (ถา้ม)ี 

ก่อนเปิด 
ภาค
การศกึษา
อยา่งน้อย  
30 วนั 
 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

คะแนนสอบขอ้เขยีนภาษาองักฤษ
ทัว่ไป  คะแนนสอบขอ้เขยีนวชิา
เฉพาะสาขา และคะแนนสอบ
สมัภาษณ์เชงิวชิาการ 
 
ใบรายงานผลการเรยีน 
(Transcript)  

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
1. พจิารณาความพรอ้มของนิสติก่อนเขา้

ศกึษา โดยอา้งองิขอ้มลูจากคะแนนสอบ
ขอ้เขยีนภาษาองักฤษทัว่ไป  คะแนน
สอบขอ้เขยีนวชิาเฉพาะสาขา และ
คะแนนสอบสมัภาษณ์เชงิวชิาการ และ
ใบรายงานผลการเรยีน (Transcript) 
พบวา่  

    (1) ผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็น
นิสติทีส่าํเรจ็การศกึษาวทิยาศาสตร
บณัฑติบางคนมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้น
การศกึษาไมเ่พยีงพอ  

    (2) ผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็น
นิสติทีส่าํเรจ็การศกึษาทางการศกึษา
บณัฑติบางคนมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้น
คณติศาสตรไ์มเ่พยีงพอ 

    (3) ผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็น
นิสติ จาํนวนหนึ่ง มคีวามรูพ้ืน้ฐานและ
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ทกัษะในการอา่น ฟงั พดู และเขยีน
ภาษาองักฤษไมเ่พยีงพอ   

2. รว่มกนักาํหนดกจิกรรมเตรยีมความ
พรอ้มก่อนเขา้ศกึษาใหน้ิสติ ดงันี้ 

    (1) สาํหรบันิสติทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐาน
ทางดา้นการศกึษาไมเ่พยีงพอ  
มอบหมายใหศ้กึษาหนงัสอืทางการ
ศกึษา เชน่ หนงัสอืหลกัสตูรและการ
สอนคณติศาสตร ์ หนงัสอืทกัษะและ
กระบวนการทางคณติศาสตร ์ หนงัสอื 
การวดัและประเมนิผลคณติศาสตร ์ 
เป็นตน้ 

    (2) สาํหรบันิสติทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐาน
ทางดา้นคณติศาสตรไ์มเ่พยีงพอ 
มอบหมายใหศ้กึษาหนงัสอืคณติศาสตร ์
เชน่ หนงัสอืพชีคณตินามธรรม หนงัสอื
คณติศาสตรเ์ชงิวเิคราะห ์ หนงัสอื
เรขาคณติ  และหนงัสอืคณติศาสตร ์
ดสีครตี เป็นตน้ 

    (3) สาํหรบันิสติทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐาน
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ทางดา้นภาษาองักฤษไมเ่พยีงพอ 
มอบหมายใหศ้กึษาหนงัสอื
ภาษาองักฤษ เชน่ Reading in English,  
Writing in English, Conversation  

    (4) สนบัสนุนใหน้ิสติทีส่นใจ เขา้รว่ม
โครงการอบรมครคูณติศาสตรภ์าคฤดู
รอ้น ประจาํปี 2557  ของสมาคม
คณติศาสตรแ์หง่ประเทศไทยในพระ
บรมราชปูถมัภ ์วนัที ่24-26 เมษายน 
พ.ศ.2557   

(M.Ed.Math_57_3.1_21)  
2.  มอบหมายใหน้ิสติไปศกึษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง / สนบัสนุนใหเ้ขา้รว่ม
กจิกรรมทางวชิาการ 

 

มถิุนายน – 
สงิหาคม 
พ.ศ. 2557 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร  
 

รายการหนงัสอืคณติศาสตร ์
หนงัสอืทางการศกึษา และหนงัสอื
ภาษาองักฤษทีม่อบหมายใหไ้ป
ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
(M.Ed.Math_57_3.1_22) 
กาํหนดการโครงการอบรมครู
คณติศาสตรภ์าคฤดรูอ้น ประจาํปี 
2557  ของสมาคมคณติศาสตร์
แหง่ประเทศไทยในพระบรม

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
1.  สรา้งกลุ่มสนทนาผา่นทางแอพพลเิคชัน่

ไลน์  แลว้เชญินิสติเขา้รว่มกลุ่ม เพือ่
ตดิต่อและมอบหมายใหไ้ปศกึษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง ตามรายการหนงัสอื
คณติศาสตร ์หนงัสอืทางการศกึษา และ
หนงัสอืภาษาองักฤษทีก่าํหนด 

2.  สนบัสนุนใหเ้ขา้รว่มโครงการอบรมครู
คณติศาสตรภ์าคฤดรูอ้น ประจาํปี 2557  
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ราชปูถมัภ ์ วนัที ่24-26 เมษายน 
พ.ศ.2557 
(M.Ed.Math_57_3.1_23) 
 

ของสมาคมคณติศาสตรแ์หง่ประเทศ
ไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์ วนัที ่24-26 
เมษายน พ.ศ.2557  ซึง่มนีิสติจาํนวน
หนึ่งไดเ้ขา้รว่มโครงการดงักล่าว 

3.  กาํกบั ดแูล ตดิตามความกา้วหน้า 
ในการเตรยีมความพรอ้มทางการ
เรยีนของนิสติ 
 

มถิุนายน – 
สงิหาคม 
พ.ศ. 2557 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร  
 

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
ใชก้ลุ่มสนทนาผา่นทางแอพพลเิคชัน่ไลน์ 
กาํกบั ดแูล ตดิตามความกา้วหน้าในการ
เตรยีมความพรอ้มทางการเรยีนของนิสติ  
นิสติใชก้ลุ่มสนทนาผา่นทางแอพพลเิคชัน่
ไลน์ ตดิต่อสอบถามขอ้สงสยั หรอืขอ
คาํปรกึษาทางวชิาการ เชน่กนั 

4.  ทาํแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ี
ต่อระบบและกลไกในการเตรยีมความ
พรอ้มก่อนศกึษา 

ก่อนสิน้สดุ 
ภาค
การศกึษา  
อยา่งน้อย 
30 วนั  

นิสติ แบบประเมนิความพงึพอใจของ
นิสติทีม่ตี่อระบบและกลไกในการ
เตรยีมความพรอ้มก่อนศกึษา 
(M.Ed.Math_57_3.1_24) 

นิสติทาํแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อ
ระบบและกลไกในการเตรยีมความพรอ้ม
ก่อนศกึษา 

5.  ตรวจสอบผลการประเมนิความพงึ
พอใจนิสติ และหาแนวทางในการ
ปรบัปรงุระบบและกลไกในการเตรยีม
ความพรอ้มก่อนศกึษา 

ภายใน  
30 วนั  
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา  

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร  
 

ผลการประเมนิความพงึพอใจของ
นิสติทีม่ตี่อระบบและกลไกในการ
เตรยีมความพรอ้มก่อนศกึษา 
(M.Ed.Math_57_3.1_25) 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
1.  ตรวจสอบผลการประเมนิความพงึพอใจ

ของนิสติทีม่ตี่อระบบและกลไกในการ
เตรยีมความพรอ้มก่อนศกึษา พบวา่ 
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระดบัความพงึพอใจของนิสติทีม่ตี่อ
ระบบและกลไกในการเตรยีมความ
พรอ้มก่อนศกึษา อยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป 

2.  รว่มกนัเสนอแนวทางในการปรบัปรงุ
ระบบและกลไกในการเตรยีมความ
พรอ้มก่อนศกึษา ในปีการศกึษา 2558 
ดงันี้ 

    (1) จดัโครงการเตรยีมความพรอ้มก่อน
ศกึษาใหน้ิสติ  

    (2) จดัโครงการพีช่ว่ยน้องเตรยีมความ
พรอ้มก่อนศกึษา  

3.  ทุกคนเหน็ดว้ยกบัขอ้เสนอขา้งตน้ และ
กาํหนดใหด้าํเนินการในปีการศกึษา
2558 

(M.Ed.Math_57_3.1_26)  
6. นําเสนอผลการประเมนิความพงึ
พอใจและแนวทางในการปรบัปรงุ
ระบบและกลไกในการเตรยีมความ
พรอ้มก่อนศกึษา  ต่อทีป่ระชุม
ภาควชิาคณติศาสตร ์ เพือ่นํา

ภายใน  
60 วนั  
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา  

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

ผลการประเมนิความพงึพอใจและ
แนวทางในการปรบัปรงุระบบและ
กลไกในการเตรยีมความพรอ้ม
ก่อนศกึษา   

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
นําเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจและ
แนวทางในการปรบัปรงุระบบและกลไกใน
การเตรยีมความพรอ้มก่อนศกึษา  ต่อที่
ประชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ เพือ่นํา
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
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ขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุมคณะ
วทิยาศาสตร ์

ขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุมคณะ
วทิยาศาสตร ์  
เมือ่วนัที ่ 1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 
(M.Ed.Math_57_3.1_27) 

7.  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงาน
ของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  โดยมี
การนําเสนอผลการประเมนิความพงึ
พอใจและแนวทางในการปรบัปรงุ
ระบบและกลไกในการเตรยีมความ
พรอ้มก่อนศกึษาอยูด่ว้ย  เพือ่
นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการเตรยีมความ
พรอ้มก่อนศกึษา ในปีการศกึษา
ถดัไป 

ภายใน  
60 วนั  
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา  

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

รายงานการประชุมภาควชิา
คณติศาสตร ์ครัง้ที ่6 / 2558 
เมือ่วนัที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
(M.Ed.Math_57_3.1_27) 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของ
หลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  โดยมกีาร
นําเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจและ
แนวทางในการปรบัปรงุระบบและกลไกใน
การเตรยีมความพรอ้มก่อนศกึษาอยูด่ว้ย  
เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการเตรยีมความ
พรอ้มก่อนศกึษา ในปีการศกึษา 2558 
(M.Ed.Math_57_3.1_28) 

 
 



รายงานการประเมนิตนเอง หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์       หน้า  50 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
M.Ed.Math_57_3.1_21 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

เรือ่ง ความพรอ้มของนิสติและกจิกรรมเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา  
ณ วนัที ่11 มถุินายน พ.ศ. 2557  

M.Ed.Math_57_3.1_22 รายการหนงัสอืคณติศาสตร ์หนงัสอืทางการศกึษา และหนงัสอื
ภาษาองักฤษทีม่อบหมายใหไ้ปศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

M.Ed.Math_57_3.1_23 กาํหนดการโครงการอบรมครคูณติศาสตรภ์าคฤดรูอ้น ประจาํปี 2557   
ของสมาคมคณติศาสตรแ์หง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์ 
วนัที ่24-26 เมษายา พ.ศ. 2557 

M.Ed.Math_57_3.1_24 แบบประเมนิความพงึพอใจของนิสติทีม่ต่ีอระบบและกลไกในการเตรยีม
ความพรอ้มก่อนศกึษา 

M.Ed.Math_57_3.1_25 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนิสติทีม่ต่ีอระบบและกลไกในการเตรยีม
ความพรอ้มก่อนศกึษา 

M.Ed.Math_57_3.1_26 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
เรือ่ง ผลการประเมนิความพงึพอใจและแนวทางในการปรบัปรงุระบบและ
กลไกในการเตรยีมความพรอ้มก่อนศกึษา 

M.Ed.Math_57_3.1_27 รายงานการประชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ ครัง้ที ่6/2557  
วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

M.Ed.Math_57_3.1_28 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ตามแบบ มคอ.7 ประจาํปีการศกึษา 2557 
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ตวับง่ช้ี  3.2 การส่งเสริมและพฒันานิสิต 

ชนิดของตวับง่ช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดาํเนินงาน ระดบัคุณภาพตามเกณฑ ์เทา่กบั  2  มคีุณภาพ  น้อย 

ผลการดาํเนินงาน   

 
ดงัทีก่ล่าวมาแลว้วา่ หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 

พ.ศ. 2557)  เป็นหลกัสตูรระดบัปรญิญาโททีม่กีารทาํปรญิญานิพนธแ์ละศกึษารายวชิาเพิม่เตมิ  ดงันัน้ 
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  จงึมกีารวางแผน
และกาํหนดระบบและกลไกในการสง่เสรมิและพฒันานิสติแยกเป็น 3 ดา้น ซึง่ไดแ้ก่ ดา้นการควบคุม 
การดแูลและการใหค้าํปรกึษาทางวชิาการ  ดา้นการควบคุม การดแูลและการใหค้าํปรกึษาวทิยานิพนธ ์   
และดา้นการพฒันาศกัยภาพของนิสติและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  

3.2.1 การควบคมุ การดแูลและการให้คาํปรึกษาทางวิชาการ 
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  มกีาร

วางแผนและกาํหนดระบบและกลไกในการควบคุม การดแูลและการใหค้าํปรกึษาทางวชิาการ  ดงั
แผนผงั 
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1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาภาระงานของอาจารย์ประจําและกําหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ ในปกีารศึกษาปัจจุบัน

โดยอ้างอิงข้อมูลจาก กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ) / รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ของปกีารศึกษาก่อนหนา้ (ถ้ามี)

2. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ขออนมัุติแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ สําหรับนิสิตช้ันปท่ีี1 ปกีารศึกษาปัจจุบัน

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จัดสํารับการลงทะเบียนสําหรับนิสิต ประจําภาคการศึกษาปัจจุบัน

ก่อนเปดิภาคการศึกษา อย่างนอ้ย 2 เดือน

4. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ / อาจารย์ผู้สอน / คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กํากับ ควบคุม ดูแล และให้คําปรึกษาทางวิชาการแก่นสิิต ตลอดปกีารศึกษา

มีข้อร้องเรียน
เก่ียวกับการให้คําปรึกษาทางวิชาการ

หรือไม่

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ตรวจสอบข้อร้องเรียนและหาแนวทางแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

แล้วแจ้งผลการแก้ข้อร้องเรียนแก่นสิิต

7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ตรวจสอบผลการประเมินความพึงพอใจและหาแนวทางการปรับปรุงระบบและกลไกในการควบคุม

การดูแลและการให้คําปรึกษาทางวิชาการ

9. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7

โดยมีการนาํเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางการปรับปรุงระบบและกลไก
ในการควบคุม การดูแลและการให้คําปรึกษาทางวิชาการ อยู่ด้วย

เพ่ือนาํไปใช้เปน็ข้อมูลในการควบคุม การดูแลและการให้คําปรึกษาทางวิชาการ ในปกีารศึกษาถัดไป

6. นสิิต
ทําแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบและกลไกในการให้ปรึกษาทางวิชาการ

มี ไม่มี

8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
นาํเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางการปรับปรุงระบบและกลไกในการควบคุม

การดูแลและการให้คําปรึกษาทางวิชาการ ต่อท่ีประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์
เพ่ือนาํข้อเสนอแนะเข้าสู่ท่ีประชุมคณะวิทยาศาสตร์

ดําเนนิการซํา้
ในภาคการศึกษา

ถัดไป
ใช่ ไม่ใช่ส้ินสุดปกีารศึกษา

หรือไม่

 

แผนผงั 3.2(1)  ระบบและกลไกในการควบคุมดแูลและใหค้าํปรกึษาทางวชิาการ   
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จากแผนผงั  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการ
ควบคุมดแูลและใหค้าํปรกึษาทางวชิาการ และมผีลการดาํเนินงาน ดงันี้    

ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.  พจิารณาภาระงานของอาจารย์
ประจาํและกาํหนดอาจารยท์ีป่รกึษา
วชิาการ ในปีการศกึษาปจัจุบนั 
โดยอา้งองิขอ้มลูจาก กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ
(มคอ) / รายละเอยีดของหลกัสตูร 
(มคอ.2) และรายงานผลการ
ดาํเนินงานของหลกัสตูร (มคอ.7) 
ของปีการศกึษาก่อนหน้า (ถา้ม)ี 
 

ก่อนเริม่ 
ปีการศกึษา
อยา่งน้อย  
30 วนั 
 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

รายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.2)  
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)   
 
รายงานผลการดาํเนินงานของ
หลกัสตูร (มคอ.7) ของปีการศกึษา 
2556 
 
ขอ้มลูรายบุคคลของคณะ
กรรมการบรหิารหลกัสตูร  
(รายงานคุณวฒุกิารศกึษาและ
ตําแหน่งทางวชิาการ) 
 
รายชื่ออาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการ 
ตัง้แต่ปีการศกึษา 2553 – 2556   

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
1.  พจิารณาภาระงานของอาจารยป์ระจาํ

และกาํหนดอาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการ 
ในปีการศกึษา 2557  โดยอา้งองิขอ้มลู
จาก กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ) / 
รายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.2) และ
รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร 
(มคอ.7) ของปีการศกึษากอ่นหน้า 

2.  กาํหนดให ้อาจารย ์ดร.เสรมิศร ีไทยแท ้ 
เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการ สาํหรบั
นิสติ กศ.ม. (คณติศาสตร)์ ประจาํปี
การศกึษา 2557 

(M.Ed.Math_57_3.2_1) 

2.  ขออนุมตัแิต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษา
วชิาการ สาํหรบันิสติชัน้ปีที ่1 ปี

ก่อนเริม่ 
ปีการศกึษา

ประธาน
กรรมการบรหิาร

 ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัแิต่งตัง้
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

การศกึษาปจัจุบนั อยา่งน้อย  
30 วนั 
 

หลกัสตูร อาจารยท์ีป่รกึษานิสติหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ปีที ่1  
ปีการศกึษา 2557  สง่ไปยงับณัฑติ
วทิยาลยั เพือ่ขออนุมตัแิต่งตัง้ 
 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
มคีาํสัง่เลขที ่370 / 2557  เรือ่ง แต่งตัง้
อาจารยท์ีป่รกึษานิสติระดบับณัฑติศกึษา  
ปีที ่1 ปีการศกึษา 2557 
(M.Ed.Math_57_3.2_2) 

3.  จดัสาํรบัการลงทะเบยีนสาํหรบั
นิสติ ประจาํภาคการศกึษาปจัจุบนั  
ก่อนเปิดภาคการศกึษา อยา่งน้อย 2 
เดอืน 
 

ก่อนเปิดภาค
การศกึษา 
อยา่งน้อย 
60 วนั  
 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
 

แผนการศกึษาภาคการศกึษา
ปจัจุบนั ใน มคอ.2  หลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2557) 
 

ในแต่ละภาคการศกึษา  
อยา่งน้อย 2 เดอืนก่อนเปิดสอน 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
จดัสาํรบัการลงทะเบยีนสาํหรบันิสติ
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ โดยอา้งองิขอ้มลูจาก 
แผนการศกึษา ใน มคอ.2  หลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2557)  
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

(M.Ed.Math_57_3.2_3)  
(M.Ed.Math_57_3.2_4) 
 
หลงัจากนัน้ 
ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง การจดัสาํรบัการ
ลงทะเบยีนสาํหรบันิสติหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ปี
การศกึษา 2557  ไปยงับณัฑติวทิยาลยั
เพือ่บนัทกึขอ้มลูลงในระบบการลงทะเบยีน
เรยีน   

4.  กาํกบั ควบคุม ดแูล และให้
คาํปรกึษาทางวชิาการแก่นิสติ ตลอด
ปีการศกึษา    
 

ตลอดปี
การศกึษา    
 
 
 

อาจารยท์ีป่รกึษา
วชิาการ / 
อาจารยผ์ูส้อน / 
คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

แบบประเมนิการจดับรกิารให้
คาํปรกึษาและบรกิารขอ้มลูขา่วสาร
แก่นิสติ ของภาควชิาคณติศาสตร ์

อาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการ / อาจารยผ์ูส้อน /  
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
สรา้งกลุ่มสนทนาผา่นทางแอพพลเิคชัน่
ไลน์  แลว้เชญินิสติเขา้รว่มกลุ่ม เพือ่กาํกบั 
ควบคุม ดแูล และใหค้าํปรกึษาทางวชิาการ
แก่นิสติ   
 
นิสติใชก้ลุ่มสนทนาผา่นทางแอพพลเิคชัน่
ไลน์ ตดิต่อสอบถามขอ้สงสยั หรอืขอ
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

คาํปรกึษาทางวชิาการจากอาจารยท์ี่
ปรกึษาวชิาการและอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
เชน่กนั 

5.  ตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนและหา
แนวทางแกป้ญัหาขอ้รอ้งเรยีน  
แลว้แจง้ผลการแกป้ญัหาขอ้รอ้งเรยีน
แก่นิสติ 

ตลอดปี
การศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 ในแต่ละภาคการศกึษา  
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
ตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนของนิสติเกีย่วกบัการ
ควบคุมดแูลและใหค้าํปรกึษาทางวชิาการ  
พบวา่ ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีนจากนิสติ และไมม่ี
ขอ้เสนอแนะใดๆ   จงึไมม่กีารหาแนวทาง
แกข้อ้รอ้งเรยีน 

6.  ทาํแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ี
ต่อระบบและกลไกในการใหป้รกึษา
ทางวชิาการ 

อยา่งน้อย 
30 วนั 
ก่อนสิน้สดุ 
ปีการศกึษา  

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อ
ระบบและกลไกในการใหป้รกึษา
วชิาการ 
(M.Ed.Math_57_3.2_5) 

นิสติทาํแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อ
ระบบและกลไกในการใหป้รกึษาวชิาการ 

7.  ตรวจสอบผลการประเมนิความพงึ
พอใจและหาแนวทางการปรบัปรงุ
ระบบและกลไกในการควบคุม การ
ดแูลและการใหค้าํปรกึษาทางวชิาการ  

ภายใน  
30 วนั 
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ี
ต่อระบบและกลไกในการควบคุม 
การดแูลและการใหค้าํปรกึษาทาง
วชิาการ ปีการศกึษา 2557 
(M.Ed.Math_57_3.2_6) 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
1.  ตรวจสอบผลการประเมนิความพงึพอใจ

ทีม่ตี่อระบบและกลไกในการควบคุม 
การดแูลและการใหค้าํปรกึษาทาง
วชิาการ พบวา่ ระดบัความพงึพอใจของ
นิสติอยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป และไมม่ี



รายงานการประเมนิตนเอง หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์       หน้า  57 

ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ขอ้เสนอแนะใดๆ จากนิสติ 
2  รว่มกนัเสนอแนวทางระบบและกลไกใน

การควบคุม การดแูลและการให้
คาํปรกึษาทางวชิาการ  ดงันี้ 

    ควรจดัใหม้กีารประชุมระหวา่งอาจารยท์ี่
ปรกึษาทางวชิาการ /  คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร  และนิสติ อยา่งน้อย 1 
ครัง้ ต่อภาคการศกึษา เพือ่กาํกบั ดแูล 
ตดิตาม และใหค้าํปรกึษาทางวชิาการ
แก่นิสติ  

3.  ทุกคนเหน็ดว้ยกบัขอ้เสนอขา้งตน้ และ
กาํหนดใหด้าํเนินการในปีการศกึษา 
2558    

(M.Ed.Math_57_3.2_7) 
8.  นําเสนอผลการประเมนิความพงึ
พอใจและแนวทางการปรบัปรงุระบบ
และกลไกในการควบคุม การดแูลและ
การใหค้าํปรกึษาทางวชิาการ  ต่อที่
ประชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ เพือ่นํา
ขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุมคณะ

ภายใน  
60 วนั 
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา 

ประธาน
กรรมการบรหิาร
หลกัสตูร  
 

 ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
นําเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจและ
แนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการ
ควบคุม การดแูลและการใหค้าํปรกึษาทาง
วชิาการ  ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ 
เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุมคณะ
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

วทิยาศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ.
2558  
(M.Ed.Math_57_3.2_8) 

9.  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงาน
ของหลกัสตูร  ตามแบบ มคอ.7 โดยมี
การนําเสนอผลการประเมนิความพงึ
พอใจและแนวทางการปรบัปรงุระบบ
และกลไกในการควบคุม การดแูลและ
การใหค้าํปรกึษาทางวชิาการ อยูด่ว้ย   
เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการควบคุม 
การดแูลและการใหค้าํปรกึษาทาง
วชิาการ ในปีการศกึษาถดัไป 

ภายใน  
60 วนั 
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
 

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของ
หลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  โดยมกีาร
นําเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจและ
แนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการ
ควบคุม การดแูลและการใหค้าํปรกึษาทาง
วชิาการ อยูด่ว้ย  เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูใน
การควบคุม การดแูลและการใหค้าํปรกึษา
ทางวชิาการ ในปีการศกึษา 2558  และปี
การศกึษาถดัไป 
(M.Ed.Math_57_3.2_9) 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
M.Ed.Math_57_3.2_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

เรือ่ง การกาํหนดอาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการ ในปีการศกึษา 2557   
M.Ed.Math_57_3.2_2 คาํสัง่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  เลขที ่370 / 2557   

เรือ่ง แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษานิสติระดบับณัฑติศกึษา ปีที ่1 ภาคตน้  
ปีการศกึษา 2557 

M.Ed.Math_57_3.2_3 สาํรบัการลงทะเบยีนสาํหรบันิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ภาคตน้ ปีการศกึษา 2557   

M.Ed.Math_57_3.2_4 สาํรบัการลงทะเบยีนสาํหรบันิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ภาคปลาย ปีการศกึษา 2557   

M.Ed.Math_57_3.2_5 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอระบบและกลไกในการควบคุม การดแูล
และการใหค้าํปรกึษาทางวชิาการ    

M.Ed.Math_57_3.2_6 ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอระบบและกลไกในการควบคุม การดแูล
และการใหค้าํปรกึษาทางวชิาการ ปีการศกึษา 2557 

M.Ed.Math_57_3.2_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
เรือ่ง ผลการประเมนิความพงึพอใจและแนวทางการปรบัปรงุระบบและ
กลไกในการควบคุม การดแูลและการใหค้าํปรกึษาทางวชิาการ   

M.Ed.Math_57_3.2_8 รายงานการประชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ครัง้ที ่6 / 2558 
เมือ่วนัที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

M.Ed.Math_57_3.2_9 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
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3.2.2 การกาํกบั การดแูล และการให้คาํปรึกษาวิทยานิพนธ ์ 
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  มกีาร

วางแผนและกาํหนดระบบและกลไกในการกาํกบั การดแูล และการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ 
ดงัแผนผงั  

 

แผนผงั 3.2(2)   ระบบและกลไกในการกาํกบั การดแูล และการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธ์
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จากแผนผงั  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการกาํกบั 
การดแูล และการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์และมผีลการดาํเนินงาน ดงันี้    

ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.  กาํหนดขอบเขตของการทาํ
ปรญิญานิพนธ ์และเกณฑใ์นการ
สาํเรจ็การศกึษา  โดยอา้งองิขอ้มลู
จาก รายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.
2)  และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ วา่ดว้ยการศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา พ.ศ.2554  
หมวดที ่9 การขอรบัปรญิญาหรอื
ประกาศนียบตัร ขอ้ที ่48 

ก่อนเริม่ 
ปีการศกึษา
อยา่งน้อย  
30 วนั 
 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

รายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.2)  
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)   
 
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ วา่ดว้ย
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  
พ.ศ.2554  หมวดที ่9 การขอรบั
ปรญิญาหรอืประกาศนียบตัร  
ขอ้ที ่48  
  

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
1.  รว่มกนัพจิารณาเกณฑใ์นการสาํเรจ็

การศกึษา  โดยอา้งองิขอ้มลูจาก 
รายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.2)  
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  และขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วา่ดว้ย
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.
2554 หมวดที ่9 การขอรบัปรญิญาหรอื
ประกาศนียบตัร ขอ้ที ่48  

2.  พจิารณาและกาํหนดขอบเขตหวัขอ้
ปรญิญานิพนธ ์โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น 
ดงันี้  

    (1) ดา้นการพฒันาหลกัสตูรและการ
จดัการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์
สาํหรบักลุ่มเป้าหมาย 

    (2) ดา้นการสรา้ง / พฒันานวตักรรม
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

และเทคโนโลยทีางการเรยีนการสอน
คณติศาสตร ์ 

    (3) ดา้นการศกึษาศกัยภาพทาง
คณติศาสตรข์องนกัเรยีนเป้าหมาย 

    (4)  ดา้นอื่นๆ    
3.  มอบหมายใหม้กีารรวบรวมบทคดัยอ่ / 

ปรญิญานิพนธ ์/ บทความงานวจิยัที่
ไดร้บัการตพีมิพแ์ละเผยแพร ่ของ
บณัฑติรุน่ก่อนหน้า และแหล่งสบืคน้
งานวจิยั  เพือ่เป็นแหล่งขอ้มลูใน
การศกึษาคน้ควา้สาํหรบันิสติและ
อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์  
โดยม ีอาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์ 
และอาจารย ์ดร. ญานิน กองทพิย ์ 
เป็นผูป้ระสานงาน 

(M.Ed.Math_57_3.2_10) 
2.  รวบรวมบทคดัยอ่ / ปรญิญา
นิพนธ ์/ บทความงานวจิยัทีไ่ดร้บัการ
ตพีมิพแ์ละเผยแพร ่ของบณัฑติรุน่
ก่อนหน้า และแหล่งสบืคน้งานวจิยั  

ก่อนเริม่ 
ปีการศกึษา
อยา่งน้อย  
30 วนั 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
รว่มกนัรวบรวมบทคดัยอ่ / ปรญิญานิพนธ ์
/ บทความงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพแ์ละ
เผยแพร ่ของบณัฑติรุน่ก่อนหน้า และแหล่ง
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เพือ่ใหน้ิสติมแีหล่งขอ้มลูในการศกึษา
คน้ควา้และทาํปรญิญานิพนธ ์

 สบืคน้งานวจิยั  เพือ่ใหน้ิสติมแีหล่งขอ้มลู
ในการศกึษาคน้ควา้และทาํปรญิญานิพนธ ์
(M.Ed.Math_57_3.2_11) 

3.  นําเสนอหวัขอ้หรอืประเดน็ที่
น่าสนใจ และสามารถนําไปใชเ้ป็น
หวัขอ้ปรญิญานิพนธไ์ด ้ 
เพือ่จุดประกายความคดิในการทาํ
ปรญิญานิพนธใ์หแ้ก่นิสติ  ขณะ
จดัการเรยีนการสอน / พดูคุยนอก
หอ้งเรยีน 

ตลอดปี
การศกึษา 

อาจารยผ์ูส้อน / 
คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
 

 อาจารยผ์ูส้อน (ในแต่ละรายวชิา) 
มกีารนําเสนอหวัขอ้หรอืประเดน็ทีน่่าสนใจ 
และสามารถนําไปใชเ้ป็นหวัขอ้ปรญิญา
นิพนธ ์ เพือ่จุดประกายความคดิในการทาํ
ปรญิญานิพนธใ์หแ้ก่นิสติ  ขณะจดัการ
เรยีนการสอน เชน่  
การจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์ที่
เสรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการทาง
คณติศาสตร ์/ การจดัการเรยีนการสอน
คณติศาสตรต์ามแนวคดิของ STEM 
Education / การแกป้ญัหาโดยใชต้วัแบบ
เชงิคณติศาสตร ์(Mathematical Model) 
เป็นตน้     

4.  กาํกบั ดแูล และใหค้าํปรกึษา
หวัขอ้ปรญิญานิพนธข์องนิสติ 

ตลอดปี
การศกึษา 

อาจารยผ์ูส้อน / 
คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 อาจารยผ์ูส้อน (ในแต่ละรายวชิา) 
กาํกบั ดแูล และใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญา
นิพนธ ์ ตามความตอ้งการของนิสติ  
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

5.  ตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนและหา
แนวทางแกข้อ้รอ้งเรยีน  
แลว้แจง้ผลการแกข้อ้รอ้งเรยีนแก่นิสติ 

ตลอดปี
การศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
ตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการกาํกบั 
การดแูล และการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้
ปรญิญานิพนธ ์ พบวา่ ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีน
จากนิสติ และไมม่ขีอ้เสนอแนะใดๆ   จงึไม่
มกีารหาแนวทางแกข้อ้รอ้งเรยีน 

6.  ทาํแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ี
ต่อระบบและกลไกในการกาํกบั การ
ดแูล และการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้
ปรญิญานิพนธ ์

อยา่งน้อย 
30 วนั 
ก่อนสิน้สดุ 
ปีการศกึษา  

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อ
ระบบและกลไกในการกาํกบั การ
ดแูล และการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้
ปรญิญานิพนธ ์
(M.Ed.Math_57_3.2_12) 

นิสติทาํแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อ
ระบบและกลไกในการกาํกบั การดแูล และ
การใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์

7.  ตรวจสอบผลการประเมนิความพงึ
พอใจและหาแนวทางการปรบัปรงุ
ระบบและกลไกในการกาํกบั การดแูล 
และการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญา
นิพนธ ์

ภายใน  
30 วนั 
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ี
ต่อระบบและกลไกในการกาํกบั 
การดแูล และการใหค้าํปรกึษา
หวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ปีการศกึษา 
2557 
(M.Ed.Math_57_3.2_13) 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
1.  ตรวจสอบผลการประเมนิความพงึพอใจ

ทีม่ตี่อระบบและกลไกในการกาํกบั การ
ดแูล และการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้
ปรญิญานิพนธ ์พบวา่ ระดบัความพงึ
พอใจของนิสติอยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป และ
ไมม่ขีอ้เสนอแนะใดๆ จากนิสติ 

2  รว่มกนัเสนอแนวทางระบบและกลไกใน
การกาํกบั การดแูล และการให้
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

คาํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ดงันี้ 
    ควรจดัใหม้กีารประชุมระหวา่งอาจารยท์ี่

ปรกึษาทางวชิาการ / อาจารยผ์ูส้อน /  
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  และ
นิสติ อยา่งน้อย 1 ครัง้ ต่อภาค
การศกึษา เพือ่กาํกบั ดแูล และให้
คาํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ แก่นิสติ  

3.  ทุกคนเหน็ดว้ยกบัขอ้เสนอขา้งตน้ และ
กาํหนดใหด้าํเนินการในปีการศกึษา 
2558    

(M.Ed.Math_57_3.2_14) 
8.  นําเสนอผลการประเมนิความพงึ
พอใจและแนวทางการปรบัปรงุระบบ
และกลไกในการกาํกบั การดแูล และ
การใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ 
ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ 
เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุม
คณะวทิยาศาสตร ์

ภายใน  
60 วนั 
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา 

ประธาน
กรรมการบรหิาร
หลกัสตูร  
 

 ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
นําเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจและ
แนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการ
กาํกบั การดแูล และการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้
ปรญิญานิพนธ ์ต่อทีป่ระชุมภาควชิา
คณติศาสตร ์ เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ี่
ประชุมคณะวทิยาศาสตร ์ เมือ่วนัที ่1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558  
(M.Ed.Math_57_3.2_15) 
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

9.  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงาน
ของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  
โดยมกีารนําเสนอผลการประเมนิ
ความพงึพอใจและแนวทางการ
ปรบัปรงุระบบและกลไก การกาํกบั 
การดแูล และการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้
ปรญิญานิพนธ ์อยูด่ว้ย  เพือ่นําไปใช้
เป็นขอ้มลูในการกาํกบั การดแูล และ
การใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์
ในปีการศกึษาถดัไป 

ภายใน  
60 วนั 
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
 

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของ
หลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  โดยมกีาร
นําเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจและ
แนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการ
กาํกบั การดแูล และการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้
ปรญิญานิพนธ ์อยูด่ว้ย  เพือ่นําไปใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการกาํกบั การดแูล และการให้
คาํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ในปี
การศกึษา 2558  และปีการศกึษาถดัไป 
(M.Ed.Math_57_3.2_16) 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
M.Ed.Math_57_3.2_10 รายงานการประชุมกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

เรือ่ง ขอบเขตของการทาํปรญิญานิพนธ ์และเกณฑใ์นการสาํเรจ็การศกึษา   
M.Ed.Math_57_3.2_11 บทคดัยอ่ / ปรญิญานิพนธ ์/ บทความงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพแ์ละ

เผยแพร ่ของบณัฑติ 
M.Ed.Math_57_3.2_12 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอระบบและกลไกในการกาํกบั การดแูล 

และการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ 
M.Ed.Math_57_3.2_13 ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอระบบและกลไกในการกาํกบั การดแูล 

และการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ปีการศกึษา 2557 
M.Ed.Math_57_3.2_14 ผลการประเมนิความพงึพอใจและหาแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไก

ในการกาํกบั การดแูล และการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์
M.Ed.Math_57_3.2_15 รายงานการประชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ครัง้ที ่6 / 2558 

เมือ่วนัที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
M.Ed.Math_57_3.2_16 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
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3.2.3 การพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ทกัษะทีจ่าํเป็นสาํหรบัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ประกอบดว้ย 4 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่  

(1) กลุ่มวชิาหลกั (core subjects)   

(2)  กลุ่มทกัษะชวีติและอาชพี (life and career skills)   

(3) กลุ่มทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม (learning and innovation skills)   

(4) กลุ่มทกัษะสารสนเทศ สือ่และเทคโนโลย ี(information, media and technology skills) 
 

เพือ่พฒันาศกัยภาพของนิสติและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  หลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  มกีารวางแผนและกาํหนด
ระบบและกลไกในการพฒันาศกัยภาพของนิสติและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ดงั
แผนผงั  
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แผนผงั 3.2(3)   ระบบและกลไกในการพฒันาศกัยภาพของนิสติและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรู ้
ในศตวรรษที ่21   
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จากแผนผงั  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการพฒันา
ศกัยภาพของนิสติและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  และมผีลการดาํเนินงาน ดงันี้    

ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.  กาํหนดเป้าหมายของการพฒันา
ศกัยภาพของนิสติและการเสรมิสรา้ง
ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  
ประจาํปีการศกึษา 2557 
 

ก่อนเริม่ 
ปีการศกึษา
อยา่งน้อย  
30 วนั 
 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
1.  รว่มกนักาํหนดเป้าหมายของการพฒันา

ศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้งทกัษะ
การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  ประจาํปี
การศกึษา 2557 

2.  พจิารณาทกัษะทีจ่าํเป็นสาํหรบัการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  ซึง่ไดแ้ก่  

     (1) กลุ่มวชิาหลกั (core subjects)   
     (2) กลุ่มทกัษะชวีติและอาชพี (life and 

career skills)   
     (3) กลุ่มทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม 

(learning and innovation skills)   
     (4) กลุ่มทกัษะสารสนเทศ สือ่และ

เทคโนโลย ี(information, media and 
technology skills) 

3.  ตดัสนิใจเลอืกทกัษะทีจ่าํเป็นสาํหรบัการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  ทีต่อ้งการ
เสรมิสรา้งใหน้ิสติในปีการศกึษา 2557 
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ระบบ 
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ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ซึง่ไดแ้ก่ 
     (1)  กลุ่มวชิาหลกั (core subjects)   
     (2)  กลุ่มทกัษะการเรยีนรูแ้ละ

นวตักรรม (learning and innovation 
skills)   

     (3)  กลุ่มทกัษะสารสนเทศ สือ่และ
เทคโนโลย ี(information, media and 
technology skills) 

(M.Ed.Math_57_3.2_17) 
2.  กาํหนดรปูแบบโครงการพฒันา
ศกัยภาพของนิสติและการเสรมิสรา้ง
ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 / 
เลอืกรปูแบบและกลยทุธก์ารสอนที่
เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที ่21  
 

ก่อนเริม่ 
ปีการศกึษา
อยา่งน้อย  
30 วนั 
 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
 

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
1.  รว่มกนักาํหนดรปูแบบโครงการพฒันา

ศกัยภาพของนิสติและการเสรมิสรา้ง
ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  โดย
กาํหนดใหเ้ป็นการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
(Workshop) จาํนวน 3 วนั วนัละ 6 
ชัว่โมง (รวมทัง้หมด18 ชัว่โมง)   

2.  กาํหนดชื่อโครงการ ดงันี้ 
    โครงการพฒันาศกัยภาพนิสติหลกัสตูร

การศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิา
คณติศาสตร ์และหลกัสตูรการศกึษา
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ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์
ดา้นกลยทุธก์ารจดัการเรยีนรู้
คณติศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนใน
ศตวรรษที ่21   

3.  กาํหนดวตัถุประสงคข์องโครงการ ดงันี้ 
     เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการ 
     (1)  เขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบักลยทุธก์าร

จดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์สาํหรบั
นกัเรยีนในศตวรรษที ่21  การจดั
กจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่สรมิสรา้งทกัษะ
และกระบวนการทางคณติศาสตร ์ การ
ประเมนิผลการเรยีนรูท้ีค่าํนึงถงึทกัษะ
และกระบวนการทางคณติศาสตรข์อง
นกัเรยีน  และการออกแบบแผนการ
จดัการเรยีนรูท้ีเ่สรมิสรา้งทกัษะและ
กระบวนการทางคณติศาสตร ์   

     (2)  ลงมอืปฏบิตัแิกป้ญัหาทาง
คณติศาสตรท์ีไ่มคุ่น้เคย (mathematical 
non-routine problem) 

     (3)  ลงมอืปฏบิตัอิอกแบบกจิกรรมการ
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ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เรยีนรูแ้ละแผนการจดัการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง (learning by doing)   

4.  กาํหนดวนัทีจ่ดัโครงการ คอื  
วนัที ่5-7 มกราคม พ.ศ. 2558  
เวลา 9.00-16.00 น.  

5.  มอบหมายให ้อาจารย ์ดร.รุง่ฟ้า จนัท์
จารภุรณ์ เป็นหวัหน้าโครงการ  ทาํ
หน้าทีเ่ขยีนโครงการและเป็นวทิยากร 

6.  มอบหมายใหอ้าจารยผ์ูส้อนเลอืก
รปูแบบและกลยทุธก์ารสอนทีเ่สรมิสรา้ง
ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21แลว้
จดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู ้(มคอ.3 / 
มคอ.4) ทีเ่สรมิสรา้งทกัษะทีจ่าํเป็น
สาํหรบัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
อยา่งน้อย 1 ดา้น ตามความเหมาะสม
ของรายวชิา   

(M.Ed.Math_57_3.2_18) 
3.  ขออนุมตัโิครงการพฒันาศกัยภาพ
ของนิสติและการเสรมิสรา้งทกัษะการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 / จดัทาํ

ตลอด 
ปีการศกึษา 

ประธาน
กรรมการบรหิาร
หลกัสตูร 

โครงการพฒันาศกัยภาพนิสติ
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  
สาขาวชิาคณติศาสตร ์และ

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
1.  เขยีนโครงการพฒันาศกัยภาพของนิสติ

และการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้น
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ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

แผนการจดัการเรยีนรู ้(มคอ.3 / มคอ.
4) ตามรปูแบบและกลยทุธก์ารสอนที่
เลอืก 
 
 

 หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ดา้นกลยทุธ์
การจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์
สาํหรบันกัเรยีนในศตวรรษที ่21 
(M.Ed.Math_57_3.2_19) 
 

ศตวรรษที ่21 
2.  ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัิ

โครงการพฒันาศกัยภาพของนิสติและ
เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่
21  ประจาํปีการศกึษา 2557 สง่ไป
คณะวทิยาศาสตร ์ เพือ่ขออนุมตัิ
ดาํเนินการ 

 
อาจารยผ์ูส้อน (ในแต่ละรายวชิา)  
จดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู ้(มคอ.3 / 
มคอ.4) ตามรปูแบบและกลยทุธก์ารสอนที่
เลอืก 
 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   
มคีาํสัง่ เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการ
ดาํเนินงานโครงการพฒันาศกัยภาพของ
นิสติและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที ่21  ประจาํปีการศกึษา 2557 
(M.Ed.Math_57_3.2_20) 
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ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4.  ดาํเนินการพฒันาศกัยภาพของ
นิสติและการเสรมิสรา้งทกัษะการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21   

ตลอดปี
การศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
/ อาจารยผ์ูส้อน 

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง 
สะเตม็ศกึษา : นวตักรรมการ
เรยีนรูแ้หง่ศตวรรษที ่21 
(M.Ed.Math_57_3.2_21) 
 
การประชุมวชิาการวทิยาศาสตร ์
คณติศาสตร ์ในโรงเรยีน ครัง้ที ่22 
(M.Ed.Math_57_3.2_22) 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
จดั “โครงการพฒันาศกัยภาพนิสติหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิา
คณติศาสตร ์และหลกัสตูรการศกึษาดุษฎี
บณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์ดา้นกล
ยทุธก์ารจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์สาํหรบั
นกัเรยีนในศตวรรษที ่21”   
ระหวา่งวนัที ่5-7 มกราคม  พ.ศ. 2558  
ณ หอ้ง 19-1908  คณะวทิยาศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
นอกจากนัน้ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
1.  สนบัสนุนใหน้ิสติเขา้รว่ม “การอบรม

เชิงปฏิบตัิการ เรื่อง สะเตม็ศึกษา : 
นวตักรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 
21”  เมือ่วนัที ่21 มกราคม พ.ศ. 2558  
ณ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ  ซึง่มนีิสติชัน้ปีที ่1  
จาํนวน 9 คน  เขา้รว่มการอบรม 
ภายใตค้วามดแูลของ อาจารย ์ดร.รุง่ฟ้า 
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ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

จนัทจ์ารภุรณ์   
2.  สนบัสนุนใหน้ิสติเขา้รว่ม “การประชุม

วชิาการวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์ใน
โรงเรยีน ครัง้ที ่22 (วทร.22)   
หวัขอ้ สะเตม็ประเทศไทย  - นวตักรรม
การศกึษาไทย ( STEM THAILAND – 
INNOVATION FOR THAI 
EDUCATION)”     
ระหวา่งวนัที ่5-7 มนีาคม พ.ศ. 2558  
ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี 
จงัหวดันครราชสมีา ซึง่มนีิสติชัน้ปีที ่1 
(นิสติทุนโครงการ สควค.) จาํนวน 
5 คน  เขา้รว่มการประชุม   
ภายใตค้วามดแูลของ อาจารย ์ดร.รุง่ฟ้า 
จนัทจ์ารภุรณ์   

 
ในขณะที ่อาจารยผ์ูส้อน   
ดาํเนินการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรู ้
(มคอ.3 / มคอ.4) ตามรปูแบบและกลยทุธ์
การสอนทีเ่ลอืก  โดยสอดแทรกการพฒันา
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ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้งทกัษะการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  

5.  กาํกบั ดแูล ตดิตามการพฒันา
ศกัยภาพของนิสติและการเสรมิสรา้ง
ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
 

ตลอด 
ปีการศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
 

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
กาํกบั ดแูล ตดิตามการพฒันาศกัยภาพ
ของนิสติและการเสรมิสรา้งทกัษะการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  ทัง้โครงการพฒันา
ศกัยภาพของนิสติและการเสรมิสรา้งทกัษะ
การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  ที่
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร รว่มกนัจดั
ขึน้เอง  และการประชุม/การอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร ทีห่น่วยงานอื่นจดัขึน้ 

6.  ตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนและหา
แนวทางแกข้อ้รอ้งเรยีน  แลว้แจง้ผล
การแกข้อ้รอ้งเรยีนแก่นิสติ 
 

ตลอด 
ปีการศกึษา 

  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
ตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการพฒันา
ศกัยภาพของนิสติและการเสรมิสรา้งทกัษะ
การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  พบวา่ ไมม่ขีอ้
รอ้งเรยีนจากนิสติ และไมม่ขีอ้เสนอแนะ
ใดๆ   จงึไมม่กีารหาแนวทางแกข้อ้
รอ้งเรยีน 

7.  ทาํแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ี
ต่อการพฒันาศกัยภาพของนิสติและ

อยา่งน้อย  
30 วนั  

 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อ
การพฒันาศกัยภาพของนิสติและ

นิสติ 
ทาํแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการ
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ผลการดาํเนินงาน 
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เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที ่21 

ก่อนสิน้สดุ 
ปีการศกึษา 

เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที ่21 
(M.Ed.Math_57_3.2_23) 

พฒันาศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้ง
ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

8.  ตรวจสอบผลการประเมนิความพงึ
พอใจ และหาแนวทางการปรบัปรงุ
ระบบและกลไกในการพฒันา
ศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้ง
ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

ภายใน  
30 วนั  
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา 

 ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ี
ต่อการพฒันาศกัยภาพของนิสติ
และเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที ่21 
(M.Ed.Math_57_3.2_24) 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
1.  ตรวจสอบผลการประเมนิความพงึพอใจ

ทีม่ตี่อการพฒันาศกัยภาพของนิสติและ
เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่
21 พบวา่ ระดบัความพงึพอใจของนิสติ
อยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป และไมม่ี
ขอ้เสนอแนะใดๆ จากนิสติ 

2  รว่มกนัเสนอแนวทางการปรบัปรงุระบบ
และกลไกในการพฒันาศกัยภาพของ
นิสติและเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที ่21  ดงันี้ 

    (1) ควรมกีารจดัโครงการพฒันา
ศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้งทกัษะ
การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 อยา่งน้อย 1 
โครงการต่อภาคการศกึษา ในปี
การศกึษา 2558  และปีการศกึษาถดัไป 
อยา่งต่อเนื่อง   
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
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    (2) ควรสนบัสนุนใหน้ิสติเขา้รว่มประชุม
ทางวชิาการ/การอบรมเชงิปฏบิตักิาร ที่
หน่วยงานภายนอกสถาบนัจดั อยา่ง
น้อย 1 หน่วยงานต่อภาคการศกึษา ใน
ปีการศกึษา 2558  และปีการศกึษา
ถดัไป อยา่งต่อเนื่อง   

    (3) ภาควชิาคณติศาสตร ์/ คณะ
วทิยาศาสตร ์ ควรมกีารจดัสรร
งบประมาณใหค้ณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูร จดัโครงการพฒันาศกัยภาพ
ของนิสติและเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที ่21  มากกวา่งบประมาณที่
จดัสรรใหใ้นปีการศกึษา 2557  

3.  ทุกคนเหน็ดว้ยกบัขอ้เสนอขา้งตน้ และ
กาํหนดใหด้าํเนินการในปีการศกึษา 
2558    

(M.Ed.Math_57_3.2_25) 
9.  นําเสนอผลการประเมนิความพงึ
พอใจ และแนวทางการปรบัปรงุระบบ
และกลไกในการพฒันาศกัยภาพของ

ภายใน  
60 วนั 
หลงัสิน้สดุ 

ประธาน
กรรมการบรหิาร
หลกัสตูร  

ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ี
ต่อการพฒันาศกัยภาพของนิสติ
และเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้น

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
นําเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจ และ
แนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการ
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

นิสติและเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที ่21 ต่อทีป่ระชมุภาควชิา
คณติศาสตร ์ เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้
สูท่ีป่ระชุมคณะวทิยาศาสตร ์ 
 

ปีการศกึษา  ศตวรรษที ่21 
(M.Ed.Math_57_3.2_24) 

พฒันาศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้ง
ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ต่อที่
ประชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ เพือ่นํา
ขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุมคณะ
วทิยาศาสตร ์ เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ.
2558  
(M.Ed.Math_57_3.2_26) 

10. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงาน
ของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  
โดยมกีารนําเสนอผลการประเมนิ
ความพงึพอใจ และหาแนวทางการ
ปรบัปรงุระบบและกลไกในการพฒันา
ศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้ง
ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 อยู่
ดว้ย  เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการ
พฒันาศกัยภาพของนิสติและ
เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที ่21 ในปีการศกึษาถดัไป 

ภายใน  
60 วนั 
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
  
 
 
 
 
 
 

 

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของ
หลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7    
โดยมกีารนําเสนอผลการประเมนิความพงึ
พอใจ และหาแนวทางการปรบัปรงุระบบ
และกลไกในการพฒันาศกัยภาพของนิสติ
และเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษ
ที ่21 อยูด่ว้ย  เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูใน
การพฒันาศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้ง
ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  ในปี
การศกึษา 2558  และปีการศกึษาถดัไป 
(M.Ed.Math_57_3.2_27) 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
M.Ed.Math_57_3.2_17 รายงานการประชุมกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

เรือ่ง การกาํหนดเป้าหมายของการพฒันาศกัยภาพของนิสติและการ
เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  ประจาํปีการศกึษา 2557 

M.Ed.Math_57_3.2_18 รายงานการประชุมกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
เรือ่ง การกาํหนดรปูแบบโครงการพฒันาศกัยภาพของนิสติและการ
เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  

M.Ed.Math_57_3.2_19 โครงการพฒันาศกัยภาพของนิสติและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที ่21  ประจาํปีการศกึษา 2557 

M.Ed.Math_57_3.2_20 คาํสัง่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   
เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการดาํเนินงานโครงการพฒันาศกัยภาพของนิสติ
และการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  ประจาํปีการศกึษา 
2557 

M.Ed.Math_57_3.2_21 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง สะเตม็ศกึษา : นวตักรรมการเรยีนรู้
แหง่ศตวรรษที ่21 

M.Ed.Math_57_3.2_22 การประชุมวชิาการวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์ในโรงเรยีน ครัง้ที ่22 
M.Ed.Math_57_3.2_23 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการพฒันาศกัยภาพของนิสติและ

เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
M.Ed.Math_57_3.2_24 ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการพฒันาศกัยภาพของนิสติและ

เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
M.Ed.Math_57_3.2_25 รายงานการประชุมกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

เรือ่ง ผลการประเมนิความพงึพอใจและแนวทางการปรบัปรงุระบบและ
กลไกในการพฒันาศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที ่21 

M.Ed.Math_57_3.2_26 รายงานการประชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ครัง้ที ่6 / 2558 
เมือ่วนัที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

M.Ed.Math_57_3.2_27 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
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ตวับง่ช้ี  3.3  ผลท่ีเกิดกบันิสิต 

ชนิดของตวับง่ช้ี   ผลลพัธ ์

การประเมินตนเองจากผลการดาํเนินงาน ระดบัคุณภาพตามเกณฑ ์เทา่กบั  2  มคีุณภาพ  น้อย 

ผลการดาํเนินงาน   

 
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 2557) ไดม้กีารรบั

รบันิสติเขา้ศกึษาในปีการศกึษา 2557  ดงันัน้ ขอ้มลูทีนํ่าเสนอจงึเป็นขอ้มลูของนิสติหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 2552)  และหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 2555)   

ในปีการศกึษา 2557  นิสติปจัจุบนัของหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 
มทีัง้หมด 15 คน ประกอบดว้ย 

- นิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 2552)  
เขา้เรยีนปีการศกึษา 2554  จาํนวน 5 คน 

- นิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 2555)  
เขา้เรยีนปีการศกึษา 2556  จาํนวน 1 คน 

- นิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 2557)  
เขา้เรยีนปีการศกึษา 2557 จาํนวน 9 คน 

 
ตามทีห่ลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์มกีารวางแผนและกาํหนดระบบ

และกลไกในการรบันิสติ  การเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา  การควบคุมดแูลและใหค้าํปรกึษาทาง
วชิาการ  การควบคุมดแูลและใหค้าํปรกึษาปรญิญานิพนธ ์ และการพฒันาศกัยภาพของนิสติและการ
เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  แลว้มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกเหล่านัน้  ทาํใหผ้ล
ทีเ่กดิกบันิสติ มดีงัน้ี 
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ข้อมลูนิสิต  

ปีการศึกษาท่ี
รบัเข้า 

จาํนวนท่ี
รบัเข้า 

จาํนวนนิสิตคงอยู่ (จาํนวนจริง)  
ในแต่ละปีการศึกษา ร้อยละการคงอยู่ 

2554 2555 2556 2557 
2554 8 8 8 8 5 100 
2555 0 - - - - - 
2556 1 - - 1 1 - 
2557 9 - - - 9 - 

                  อตัราการคงอยู่  =         จาํนวนนิสิตชัน้ปีท่ี 3 
                                                     จาํนวนนิสิตรบัเข้า (ชัน้ปีท่ี 1) 
หมายเหตุ   หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 2557)   
               เริม่รบันิสติปีการศกึษา 2557   
* (ถา้ตอ้งการดแูนวโน้มใหค้าํนวณ ≥ 3 รุน่ต่อกนั) 
 

จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษาตามแผนการศึกษา 

ปีการศึกษาท่ี
รบัเข้า 

จาํนวนท่ี
รบัเข้า 

จาํนวนท่ีสาํเรจ็การศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

2554 8 - - - 3 (37.5%) 
2555 0 - - - - 
2556 1 - - - - 
2557 9 - - - - 

หมายเหตุ   หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 2557)   
               เริม่รบันิสติปีการศกึษา 2557   

 

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนนิสิต 

1. ผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ (แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพีคร)ู ทีส่าํเรจ็
การศกึษาวทิยาศาสตรบณัฑติมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นการศกึษาไมเ่พยีงพอ จงึทาํขอ้สอบขอ้เขยีนวชิา
เฉพาะหมวดวชิาคณติศาสตรศกึษาไมค่อ่ยได ้ ซึง่สง่ผลใหส้อบไมผ่า่นการคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ 

2. ผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ (แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพีคร)ู ทีส่าํเรจ็
การศกึษาทางการศกึษาบณัฑติมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นคณติศาสตรไ์มเ่พยีงพอ จงึทาํขอ้สอบขอ้เขยีน
วชิาเฉพาะหมวดวชิาคณติศาสตรไ์มค่อ่ยได ้ ซึง่สง่ผลใหส้อบไมผ่า่นการคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ 

x 100 
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3. ผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ (แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพีคร)ู ทีม่คีวามรู้
พืน้ฐานและทกัษะในการอา่น ฟงั พดู และเขยีนภาษาองักฤษไมเ่พยีงพอ  จงึทาํขอ้สอบขอ้เขยีน
ภาษาองักฤษไมค่อ่ยได ้ ซึง่สง่ผลใหส้อบไมผ่า่นการคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ 

4.  ผูส้มคัรรบัทุนโครงการสง่เสรมิการผลติครทูีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละ
คณติศาสตร ์(สควค.) ระดบัปรญิญาโททางการศกึษา ของสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี(สสวท.) จาํนวน 8 คน จากทัง้หมด 13 คน สอบภาษาองักฤษไมผ่า่น  ทาํใหไ้มม่คีุณสมบตัิ
การเป็นผูร้บัทุนเป็นไปตามประกาศของแหล่งทุน  ซึง่สง่ผลใหส้อบไมผ่า่นการคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ 
(แบบขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร)ู  

ในปีการศกึษา 2557  นิสติประเมนิความพงึพอใจในคุณภาพหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดค้ะแนนเฉลีย่ 4.9 จากคะแนนทัง้หมด 5 คะแนน  ซึง่ความพงึพอใจทีม่ต่ีอ
คุณภาพหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์อยูใ่นระดบัดมีาก 
(M.Ed.Math_57_3.3_1) 

 
การจดัการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เร่ืองท่ีร้องเรียน ผลการดาํเนินการจดัการข้อร้องเรียน

 
ในปีการศกึษา 2557  ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีนของนิสติ 

 

 
ไมม่ผีลการดาํเนินงาน 

 
 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
M.Ed.Math_57_3.3_1 ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ และผลการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของนิสติ 
 



 

รายงานการประเมนิตนเอง หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์       หน้า  85 

องคป์ระกอบท่ี 4 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบ 

ตวับง่ช้ีท่ี   
ผลการประเมินตนเอง ระดบั

คณุภาพ 1 2 3 4 5 
ตวับ่งชีท้ี ่4.1    การบรหิารและพฒันาอาจารยป์ระจาํ 
                    หลกัสตูร 

     น้อย 

ตวับ่งชีท้ี ่4.2    คุณภาพอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 3.33 คะแนน ด ี
ประเดน็ที ่4.2.1 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
                     ทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก  

5 คะแนน 

ประเดน็ที ่4.2.2 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
                     ทีด่าํรงตําแหน่งทางวชิาการ 

0 คะแนน 

ประเดน็ที ่4.2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารย ์
                     ประจาํหลกัสตูร 

5 คะแนน 

ตวับ่งชีท้ี ่ 4.3  ผลทีเ่กดิกบัอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร      ปานกลาง 
ค่าเฉล่ียผลการดาํเนินงานองคป์ระกอบท่ี 4 2.78 คะแนน ปานกลาง 
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ตวับง่ช้ี  4.1 การบริหารและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

ชนิดของตวับง่ช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดาํเนินงาน ระดบัคุณภาพตามเกณฑ ์เทา่กบั  3  คุณภาพ ปานกลาง 

ผลการดาํเนินงาน   

 

4.1.1 การรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  
ตามที ่มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.)  กาํหนดใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

อยา่งน้อย 5 คน เป็นอาจารยป์ระจาํมคีุณวุฒริะดบัปรญิญาเอก ในสาขาทีต่รงกบัสาขาหรอืสมัพนัธก์บั
สาขาวชิาทีเ่ปิดสอน  ทาํใหห้ลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2557)  ตอ้งมอีาจารยป์ระจาํหลกัสตูรอยา่งน้อย 5 คน เป็นอาจารยป์ระจาํมคีุณวุฒริะดบัปรญิญา
เอก ในสาขาวชิาคณติศาสตรศกึษาหรอืคณติศาสตร ์

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  มกีาร
วางแผนและกาํหนดระบบและกลไกในการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ดงัแผนผงั 
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แผนผงั 4.1(1)   ระบบและกลไกในการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
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จากแผนผงั  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการรบัและ
แต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  และมผีลการดาํเนินงานดงันี้    

ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.  กาํหนดคุณสมบตัแิละตรวจสอบ
คุณสมบตัขิองอาจารยป์ระจาํ  
โดยอา้งองิขอ้มลูจาก กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ
(มคอ)  / รายละเอยีดของหลกัสตูร 
(มคอ.2)  และรายงานผลการ
ดาํเนินงานของหลกัสตูร (มคอ.7) 
ของปีการศกึษาก่อนหน้า (ถา้ม)ี 
 

ธนัวาคม 
พ.ศ. 2556 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ) 
 
รายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.2)  
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)   
 
รายงานผลการดาํเนินงานของ
หลกัสตูร (มคอ.7) ของปีการศกึษา 
2556 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)   
1.  รว่มกนักาํหนดคุณสมบตัขิองอาจารย์

ประจาํหลกัสตูร  โดยอา้งองิขอ้มลูจาก 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แหง่ชาต ิ(มคอ) / รายละเอยีดของ
หลกัสตูร (มคอ.2)  หลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  และ
รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร 
(มคอ.7) ของปีการศกึษา 2556  ดงันี้  

    (1)  เป็นอาจารยป์ระจาํของภาควชิา 
คณติศาสตร ์

    (2)  มคีุณวุฒริะดบัปรญิญาเอก  
ในสาขาวชิาคณติศาสตรศกึษา 
หรอืคณติศาสตร ์

    (3) มปีระสบการณ์ดา้นการสอน  
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

อยา่งน้อย 3 ปี 
2.  กาํหนดใหม้อีาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่ี

คุณสมบตัขิา้งตน้ จาํนวน 5 คน  โดยให้
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 3 คนแรกเป็น
อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร  

(M.Ed.Math_57_4.1_1) 
2.  พจิารณาและคดักรองอาจารย์
ประจาํ อยา่งน้อย 5 คน เพือ่เป็น
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและ
ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

ธนัวาคม 
พ.ศ. 2556 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)   
1.  รว่มกนัพจิารณาคุณวุฒใินระดบั
ปรญิญาเอก ในสาขาวชิาคณติศาสตรศกึษา
หรอืคณติศาสตร ์ และประสบการณ์การ
สอนของอาจารยป์ระจาํ  แลว้คดักรอง
อาจารยป์ระจาํ  จาํนวน 5 คน  เพือ่เป็น
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและผูร้บัผดิชอบ
หลกัสตูร 
2.  กาํหนดใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2557)  ไดแ้ก่ 
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

    (1)  อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารภุรณ์  
    (2)  อาจารย ์ดร. ขวญั  เพยีซา้ย 
    (3)  อาจารย ์ดร. สกุญัญา  หะยสีาและ 
    (4)  อาจารย ์ดร. สายณัห ์ โสธะโร 
    (5)  อาจารย ์.ดร.ณหทยั ฤกษฤ์ทยัรตัน์ 
โดยใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูร  3 คนแรก
เป็นอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร  
(M.Ed.Math_57_4.1_1) 

3.  ขออนุมตัแิต่งตัง้อาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 
 

กุมภาพนัธ ์
- พฤษภาคม 
พ.ศ.2557  

ประธาน
กรรมการบรหิาร
หลกัสตูร 

 ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัแิต่งตัง้
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)   
สง่ไปยงับณัฑติวทิยาลยั เพือ่ขออนุมตัิ
แต่งตัง้ 
 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
มคีาํสัง่เลขที ่1287 / 2556    
เรือ่ง  แต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2557)   
(M.Ed.Math_57_4.1_2) 

4.  วางแผน  ตดิตาม  และทบทวน
การดาํเนินงานของหลกัสตูร  

ตลอด 
ปีการศกึษา 

อาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร  

 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร อยา่งน้อยรอ้ยละ 
80  ของจาํนวนอาจารยป์ระจาํทัง้หมด  
เขา้รว่มประชมุทุกครัง้ เพือ่วางแผน  
ตดิตาม  และทบทวนการดาํเนินงานของ
หลกัสตูร  

5.  ประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการ
บรหิารหลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 

อยา่งน้อย 
30 วนั 
ก่อนสิน้สดุ 
ปีการศกึษา 

อาจารยผ์ูส้อน 
และนิสติ 

แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อ
การบรหิารหลกัสตูรของอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร 
(M.Ed.Math_57_4.1_3) 

อาจารยผ์ูส้อนและนิสติ 
ประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการบรหิาร
หลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร   
ในระบบ 

6.  ตรวจสอบผลการประเมนิความพงึ
พอใจทีม่ตี่อการบรหิารและดาํเนินงาน
หลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  
และหาแนวทางปรบัปรงุระบบและ
กลไกในการรบัและแต่งตัง้ 
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

ภายใน 
30 วนั 
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ี
ต่อการบรหิารและดาํเนินงาน
หลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร  
(M.Ed.Math_57_4.1_4) 
 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
1.  ตรวจสอบผลการประเมนิความพงึพอใจ

อาจารยผ์ูส้อนและนิสติทีม่ตี่อการ
บรหิารหลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร  ซึง่มคีวามพงึพอใจอยูใ่น
ระดบัด ีขึน้ไป  และไมม่ขีอ้เสนอแนะใน
การปรบัปรงุการบรหิารหลกัสตูร 

2.  รว่มกนัเสนอแนวทางปรบัปรงุระบบและ
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

กลไกในการรบัและแต่งตัง้อาจารย์
ประจาํหลกัสตูร  ดงันี้ 

    (1)  ใหร้บัอาจารยป์ระจาํเพิม่เตมิทีม่ี
คุณวุฒใินระดบัปรญิญาเอก  ใน
สาขาวชิาคณติศาสตรศกึษาหรอื
คณติศาสตร ์และอยา่งน้อย 3 คน  
เนื่องจากอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2557)  และอาจารยป์ระจาํของอาจารย์
ประจาํหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  เป็นอาจารยช์ุด
เดยีวกนั 

    (2)  ควรสนบัสนุนใหอ้าจารยป์ระจาํ
หลกัสตูรทาํผลงานทางวชิาการหรอื
งานวจิยั เพือ่ยืน่ขอตําแหน่งทาง
วชิาการ 

3.  ทุกคนเหน็ดว้ยกบัขอ้เสนอขา้งตน้ และ
กาํหนดใหด้าํเนินการในปีการศกึษา 
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2558    
(M.Ed.Math_57_4.1_5) 

7.  นําเสนอผลการประเมนิความพงึ
พอใจทีม่ตี่อการบรหิารหลกัสตูรของ
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  และแนวทาง
ปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบัและ
แต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ 
เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุม
คณะวทิยาศาสตร ์

ภายใน 
60 วนั 
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา 

ประธาน
กรรมการบรหิาร
หลกัสตูร    

ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ี
ต่อการบรหิารหลกัสตูรของอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร และแนวทาง
ปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบั
และแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
(M.Ed.Math_57_4.1_4) 
 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร    
นําเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ี
ต่อการบรหิารหลกัสตูร และแนวทาง
ปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบัและ
แต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  ต่อที่
ประชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ เพือ่นํา
ขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุมคณะ
วทิยาศาสตร ์ 
เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
(M.Ed.Math_57_4.1_6) 

8.  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงาน
ของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  
โดยมกีารนําเสนอผลการประเมนิ
ความพงึพอใจทีม่ตี่อการบรหิารและ
ดาํเนินงานหลกัสตูรของอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร และแนวทาง 
ปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบัและ
แต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร อยู่

ภายใน 
60 วนั 
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
รว่มกนัจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของ
หลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  
โดยมกีารนําเสนอผลการประเมนิความพงึ
พอใจทีม่ตี่อการบรหิารและดาํเนินงาน
หลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร และ
แนวทาง ปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบั
และแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร อยูด่ว้ย  
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ดว้ย  เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูเป็น
ขอ้มลูในการรบัและแต่งตัง้อาจารย์
ประจาํหลกัสตูร ในรอบถดัไป  

เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการรบัและแต่งตัง้
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ในรอบถดัไป  ซึง่
จะครบรอบการปรบัปรงุหลกัสตูรในปีพ.ศ.
2562  
(M.Ed.Math_57_4.1_7) 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน
M.Ed.Math_57_4.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  

เรือ่ง คุณสมบตัแิละจาํนวนของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  การศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

M.Ed.Math_57_4.1_2 คาํสัง่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  เลขที ่1287 / 2556    
เรือ่ง แต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  

M.Ed.Math_57_4.1_3 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการบรหิารหลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 

M.Ed.Math_57_4.1_4 ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการบรหิารและดาํเนินงานหลกัสตูรของ
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร   

M.Ed.Math_57_4.1_5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
เรือ่ง ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการบรหิารหลกัสตูรและแนวทาง
ปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

M.Ed.Math_57_4.1_6 รายงานการประชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ครัง้ที ่6 / 2558 
เมือ่วนัที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

M.Ed.Math_57_4.1_7 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
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4.1.2 การบริหารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
ดงัทีก่ล่าวมาแลว้วา่  มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ)  กาํหนดใหอ้าจารย์

ประจาํหลกัสตูร อยา่งน้อย 5 คน เป็นอาจารยป์ระจาํมคีุณวุฒริะดบัปรญิญาเอก ในสาขาทีต่รงกบัสาขา
หรอืสมัพนัธก์บัสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน  ทาํใหห้ลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  ตอ้งมอีาจารยป์ระจาํหลกัสตูร อยา่งน้อย 5 คน เป็นอาจารยป์ระจาํมี
คุณวุฒริะดบัปรญิญาเอก ในสาขาวชิาคณติศาสตรศกึษาหรอืคณติศาสตร ์

เน่ืองจากภาควชิาคณติศาสตรม์อีาจารยป์ระจาํของภาควชิาคณติศาสตรท์ีส่อดคลอ้งกบั
คุณสมบตัดิงักล่าวไมเ่พยีงพอ  สง่ผลใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  และอาจารยป์ระจาํของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษา
ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํชุดเดยีวกนั   

อยา่งไรกต็าม  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  และภาควชิาคณติศาสตร ์ ไดร้ว่มกนัวางแผนระยะยาว
ดา้นอตัรากาํลงัของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  โดยการขออนุมตัเิปิดรบัสมคัรอาจารยใ์หมท่ีคุ่ณวฒุริะดบั
ปรญิญาเอก ในสาขาคณติศาสตรห์รอืคณิตศาสตรศกึษา  ซึง่การคดัเลอืกอาจารยใ์หมใ่หเ้ป็นไปตาม
ระเบยีบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  มกีาร
วางแผนและกาํหนดระบบและกลไกในการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  ดงัแผนผงั 
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แผนผงั 4.1(2)  ระบบและกลไกในการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
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จากแผนผงั  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการบรหิาร
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  และมผีลการดาํเนินงานดงันี้    

ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.  กาํหนดบทบาท หน้าที ่ความ
รบัผดิชอบ ของอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร  โดยอา้งองิขอ้มลูจาก 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ) / 
รายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.2) 
และรายงานผลการดาํเนินงานของ
หลกัสตูร (มคอ.7) ของปีการศกึษา
ก่อนหน้า (ถา้ม)ี 
 

ธนัวาคม 
พ.ศ. 2556 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ) 
 
รายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.2)  
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)   
 
รายงานผลการดาํเนินงานของ
หลกัสตูร (มคอ.7) ของปีการศกึษา 
2556  
 
 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)   
รว่มกนักาํหนดบทบาท หน้าที ่ความ
รบัผดิชอบ ของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  
โดยอา้งองิขอ้มลูจาก กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ) / 
รายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.2)  
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2557)  และรายงานผลการดาํเนินงานของ
หลกัสตูร (มคอ.7) ของปีการศกึษา 2556  
ดงันี้  
1.  กาํหนดใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูร  

มสีว่นรว่มในการวางแผนจดัการเรยีน
การสอน  ประเมนิผลและใหค้วาม
เหน็ชอบการประเมนิผลทกุรายวชิา  
เกบ็รวบรวมขอ้มลูเพือ่เตรยีมไวส้าํหรบั
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

การปรบัปรงุหลกัสตูร  ตลอดจน
ปรกึษาหารอืหาแนวทางทีจ่ะทาํใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามหลกัสตูร  และไดบ้ณัฑติ
เป็นไปตามคณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึ
ประสงค ์

2.  กาํหนดใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรเป็น
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร (ทุกปี
การศกึษา)  ทาํหน้าทีบ่รหิารหลกัสตูร
และการจดัการเรยีนการสอน 

(M.Ed.Math_57_4.1_8) 
2.  รว่มกนัวางแผนระยะยาวดา้น
อตัรากาํลงัของอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 

 คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร / 
ภาควชิา
คณติศาสตร ์

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และ
ภาควชิาคณติศาสตร ์
รว่มกนัวางแผนระยะยาวดา้นอตัรากาํลงั
ของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  โดยการขอ
อนุมตัเิปิดรบัสมคัรอาจารยใ์หมท่ีคุ่ณวุฒิ
ระดบัปรญิญาเอก ในสาขาคณติศาสตรห์รอื
คณติศาสตรศกึษา  ซึง่การคดัเลอืกอาจารย์
ใหมใ่หเ้ป็นไปตามระเบยีบและหลกัเกณฑ์
ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   
ซึง่ในปีการศกึษา  2557  มกีารขอโอนยา้ย
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
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ของขา้ราชการเพือ่มาเป็นอาจารยใ์หม ่
จาํนวน 1  คน  คอื อาจารย ์ดร. สนิชยั 
จนัทรเ์สม  จากมหาวทิยาลยัสวนดุสติ  ซึง่
อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ  ยงัไมเ่สรจ็สิน้
ข ัน้ตอนตามระเบยีบของการโอนยา้ย 

3.  วางแผน  ตดิตาม  และทบทวน
การดาํเนินงานของหลกัสตูร  

ตลอด 
ปีการศกึษา 

อาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร  

 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร อยา่งน้อยรอ้ยละ 
80  ของจาํนวนอาจารยป์ระจาํทัง้หมด  
เขา้รว่มประชมุทุกครัง้  เพือ่วางแผน  
ตดิตาม  และทบทวนการดาํเนินงานของ
หลกัสตูร  

4.  ประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการ
บรหิารหลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 

อยา่งน้อย 
30 วนั 
ก่อนสิน้สดุ 
ปีการศกึษา 

อาจารยผ์ูส้อนและ
นิสติ 

แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อ
การบรหิารหลกัสตูรของอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร 
(M.Ed.Math_57_4.1_9) 

อาจารยผ์ูส้อนและนิสติ 
ประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการบรหิาร
หลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร   
ในระบบ 

5.  ตรวจสอบผลการประเมนิความพงึ
พอใจทีม่ตี่อการดาํเนินงานและบรหิาร
หลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  
และหาแนวทางปรบัปรงุระบบและ
กลไกในการรบัและแต่งตัง้ 
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

ภายใน 
30 วนั 
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ี
ต่อการดาํเนินงานและบรหิาร
หลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร  
(M.Ed.Math_57_4.1_10) 
 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
1.  ตรวจสอบผลการประเมนิความพงึพอใจ

อาจารยผ์ูส้อนและนิสติทีม่ตี่อการ
ดาํเนินงานและบรหิารหลกัสตูรของ
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  ซึง่มคีวามพงึ
พอใจอยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป  และไมม่ี
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
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ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุการบรหิาร
หลกัสตูร 

2.  รว่มกนัเสนอแนวทางปรบัปรงุระบบและ
กลไกในการบรหิารอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร  ดงันี้ 

    (1)  ใหร้บัอาจารยป์ระจาํเพิม่เตมิทีม่ี
คุณวุฒใินระดบัปรญิญาเอก  ใน
สาขาวชิาคณติศาสตรศกึษาหรอื
คณติศาสตร ์และอยา่งน้อย 3 คน  
เนื่องจากอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2557)  และอาจารยป์ระจาํของอาจารย์
ประจาํหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  เป็นอาจารยช์ุด
เดยีวกนั 

    (2)  ควรสนบัสนุนใหอ้าจารยป์ระจาํ
หลกัสตูรทาํผลงานทางวชิาการหรอื
งานวจิยั เพือ่ยืน่ขอตําแหน่งทาง



 

รายงานการประเมนิตนเอง หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์       หน้า  102 

ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
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วชิาการ 
3.  ทุกคนเหน็ดว้ยกบัขอ้เสนอขา้งตน้ และ

กาํหนดใหด้าํเนินการในปีการศกึษา 
2558    

(M.Ed.Math_57_4.1_11) 
6.  นําเสนอผลการประเมนิความพงึ
พอใจและแนวทางปรบัปรงุระบบและ
กลไกในการบรหิารอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร  ต่อทีป่ระชุมภาควชิา
คณติศาสตร ์ เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้
สูท่ีป่ระชุมคณะวทิยาศาสตร ์ 

ภายใน 
60 วนั 
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ี
ต่อการดาํเนินงานและบรหิาร
หลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร  และแนวทางปรบัปรงุ
ระบบและกลไกในการบรหิาร
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
(M.Ed.Math_57_4.1_10) 
 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร    
นําเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ี
ต่อการดาํเนินงานและบรหิารหลกัสตูรของ
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  และแนวทาง
ปรบัปรงุระบบและกลไกในการบรหิาร
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  ต่อทีป่ระชุม
ภาควชิาคณติศาสตร ์ เพือ่นําขอ้เสนอแนะ
เขา้สูท่ีป่ระชุมคณะวทิยาศาสตร ์ 
เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
(M.Ed.Math_57_4.1_12) 

7.  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงาน
ของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  
โดยมกีารนําเสนอผลการประเมนิ
ความพงึพอใจและแนวทางการ
ปรบัปรงุระบบและกลไกในการบรหิาร

ภายใน 
60 วนั 
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
รว่มกนัจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของ
หลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  
โดยมกีารนําเสนอผลการประเมนิความพงึ
พอใจและแนวทางการปรบัปรงุระบบและ
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
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อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร อยูด่ว้ย  เพือ่
นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูเป็นขอ้มลูในการ
บรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ในปี
การศกึษาถดัไป 

กลไกในการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
อยูด่ว้ย  เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูเป็นขอ้มลู
ในการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ในปี
การศกึษา 2558  และในปีการศกึษาถดัไป 
(M.Ed.Math_57_4.1_13) 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน
M.Ed.Math_57_4.1_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  

เรือ่ง การกาํหนดบทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ ของอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร   

M.Ed.Math_57_4.1_9 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการบรหิารหลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 

M.Ed.Math_57_4.1_10 ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการดาํเนินงานและบรหิารหลกัสตูรของ
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร   

M.Ed.Math_57_4.1_11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
เรือ่ง ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการดาํเนินงานและบรหิาร
หลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  และแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไก
ในการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

M.Ed.Math_57_4.1_12 รายงานการประชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ครัง้ที ่6 / 2558 
เมือ่วนัที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

M.Ed.Math_57_4.1_13 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
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4.1.3 การส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
ภาควชิาคณติศาสตร ์สง่เสรมิใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ใน

ดา้นการจดัการเรยีนการสอน การพฒันาสือ่การเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอน การวดัและการ
ประเมนิผล  ตลอดจนสนบัสนุนใหอ้าจารยไ์ดล้าศกึษาต่อหลงัปรญิญาเอกหรอืศกึษาดงูานเพือ่เพิม่พนู
ความรูแ้ละประสบการณ์ของอาจารยแ์ละนําความรูท้ีไ่ดม้าปรบัใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนการพฒันา
สือ่การเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอนการวดัและการประเมนิผล  

นอกจากนัน้ มหาวทิยาลยัหรอืคณะวทิยาศาสตร ์  
- จดัใหม้รีะบบการพฒันาอาจารยอ์ยา่งต่อเน่ือง โดยมแีผนงานการพฒันาอาจารยท์ีช่ดัเจน 

มกีารตดิตามและประเมนิผล รวมทัง้การนําผลไปใชใ้นการปรบัปรงุพฒันาต่อไป   
- จดัใหม้กีลไกสง่เสรมิ สนบัสนุน และจงูใจ ใหอ้าจารยส์ามารถสรา้งผลงานวชิาการในสาขา

คณติศาสตรห์รอืคณติศาสตรศกึษา และ/หรอืงานสรา้งสรรคอ์ื่นทีม่คีณุภาพและสามารถ
เผยแพรไ่ดท้ัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ  

- จดัสรรทุนสนบัสนุนใหอ้าจารยท์าํวจิยัเสนอผลงานทางวชิาการ หรอืทาํผลงานทีข่อ
ตําแหน่งทางวชิาการ เพือ่ตอบสนองนโยบายการศกึษาแหง่ชาต ิ

- สง่เสรมิใหอ้าจารยล์าศกึษาต่อหลงัปรญิญาเอกหรอืศกึษาดงูานเพือ่เพิม่พนูความรูใ้นสาขา
คณติศาสตรห์รอืคณติศาสตรศกึษา 

- จดัสมัมนาระดบัประเทศ/นานาชาตโิดยสรา้งสมัพนัธภาพกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ 
รวมทัง้ประเทศใกลเ้คยีง เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละพฒันาองคค์วามรูใ้นวชิาชพี 

 
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  จงึมี

การวางแผนและกาํหนดระบบและกลไกในการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  ดงัแผนผงั 
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1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กําหนดเปา้หมายของการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร

โดยอ้างอิงข้อมูลจาก กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ) / รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ของปกีารศึกษาก่อนหนา้ (ถ้ามี)

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาและเลือกข้าร่วมอบรม / ประชุมทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ ตามความสนใจ

ต้องขออนมัุติ
ในการเข้าร่วม หรือไม่

ตอ้งขออนมัุติ ไม่ตอ้ง

3. อาจารย์ประจําหลักสูตร
ขออนมัุติเข้าร่วมอบรม / ประชุมทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์

4. อาจารย์ประจําหลักสูตร
เข้าร่วมอบรม / ประชุมทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ ตามท่ีเลือกไว้

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กํากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบผลการเข้าร่วมอบรม / ประชุมทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์

6. อาจารย์ประจําหลักสูตร
ทําแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร

7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ตรวจสอบผลการประเมินความพึงพอใจและหาแนวทางการปรับปรุงระบบและกลไก

ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร

8. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
นาํเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางการปรับปรุงระบบและกลไก

ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร ต่อท่ีประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์
เพ่ือนาํข้อเสนอแนะเข้าสู่ท่ีประชุมคณะวิทยาศาสตร์

9. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

โดยมีการนาํเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางการปรับปรุงระบบและกลไก
ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร อยู่ด้วย

เพ่ือนาํไปใช้เปน็ข้อมูลในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร ในปกีารศึกษาถัดไป

 
แผนผงั 4.1(3)  ระบบและกลไกในการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  
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จากแผนผงั  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการสง่เสรมิ
และพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร และมผีลการดาํเนินงานดงันี้    

ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.  กาํหนดเป้าหมายของการสง่เสรมิ
และพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  
โดยอา้งองิขอ้มลูจาก กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ
(มคอ) / รายละเอยีดของหลกัสตูร 
(มคอ.2) และรายงานผลการ
ดาํเนินงานของหลกัสตูร (มคอ.7) 
ของปีการศกึษาก่อนหน้า (ถา้ม)ี 
 

มถิุนายน 
พ.ศ. 2557 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ) 
 
รายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.2)  
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)   
 
รายงานผลการดาํเนินงานของ
หลกัสตูร (มคอ.7) ของปีการศกึษา
2556  
 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
1.  รว่มกนักาํหนดเป้าหมายของการ

สง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร  โดยอา้งองิขอ้มลูจาก กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แหง่ชาต ิ(มคอ) / รายละเอยีดของ
หลกัสตูร (มคอ.2) และรายงานผลการ
ดาํเนินงานของหลกัสตูร (มคอ.7) ของปี
การศกึษา 2556  ดงันี้  

    (1)  ใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูร อยา่ง
น้อยรอ้ยละ 80  ของจาํนวนอาจารย์
ประจาํทัง้หมด  เพิม่พนูความรูแ้ละ
ประสบการณ์ในดา้นการจดัการเรยีน
การสอน การพฒันาสือ่การเรยีนการ
สอน กลยทุธก์ารสอน การวดัและการ
ประเมนิผล  โดยการเขา้รว่มอบรม / 
ประชุมทางวชิาการ อยา่งน้อย 1 ครัง้ 
ต่อปีการศกึษา  
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

    (2)  สรา้งผลงานวชิาการในสาขา
คณติศาสตรห์รอืคณติศาสตรศกึษา 
และ/หรอืงานสรา้งสรรคอ์ื่นทีม่คีุณภาพ
และสามารถเผยแพรไ่ดท้ัง้ในระดบัชาติ
และนานาชาต ิ 

    (3)  จดัสมัมนาระดบัประเทศ/นานาชาติ
โดยสรา้งสมัพนัธภาพกบัมหาวทิยาลยั
ในต่างประเทศ รวมทัง้ประเทศใกลเ้คยีง 
เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละพฒันาองค์
ความรูใ้นวชิาชพี (ถา้มงีบประมาณ
สนบัสนุนเพยีงพอ) 

(M.Ed.Math_57_4.1_14) 
2.  พจิารณาและเลอืกเขา้รว่มอบรม / 
ประชุมทางวชิาการ  เพือ่เพิม่พนู
ความรูแ้ละประสบการณ์ 

ตลอด 
ปีการศกึษา 

อาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 
 

 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
พจิารณาและเลอืกเขา้รว่มอบรม / ประชุม
ทางวชิาการ  เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละ
ประสบการณ์ ตามความสนใจ   
ซึง่โครงการ/ กจิกรรมสง่เสรมิและพฒันา
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ทีอ่าจารยป์ระจาํ
สนใจเขา้รว่ม  ไดแ้ก่ 
1.  โครงการพฒันาศกัยภาพนิสติหลกัสตูร
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

การศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิา
คณติศาสตร ์และหลกัสตูรการศกึษา
ดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์
ดา้นกลยทุธก์ารจดัการเรยีนรู้
คณติศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนใน
ศตวรรษที ่21  ระหวา่งวนัที ่5-7  
มกราคม  พ.ศ. 2558  จดัโดย ภาควชิา
คณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

(M.Ed.Math_57_4.1_15) 
2.  การอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง สะเตม็

ศกึษา : นวตักรรมการเรยีนรูแ้หง่
ศตวรรษที ่21”  เมือ่วนัที ่21 มกราคม 
พ.ศ. 2558  จดัโดย คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

(M.Ed.Math_57_4.1_16) 
3.  โครงการประชุมวชิาการวทิยาศาสตร ์

คณติศาสตร ์ในโรงเรยีน ครัง้ที ่22 
(วทร.22)  หวัขอ้ สะเตม็ประเทศไทย  - 
นวตักรรมการศกึษาไทย ( STEM 
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

THAILAND – INNOVATION FOR 
THAI EDUCATION)”  ระหวา่งวนัที ่5-
7  มนีาคม 2558  จดัโดย มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนาร ี จงัหวดันครราชสมีา 

(M.Ed.Math_57_4.1_17) 
4.  การประชมุวชิาการทางคณติศาสตร ์

ประจาํปี 2558 ครัง้ที ่20  ระหวา่งวนัที ่
27-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  
จดัโดย คณะวทิยาศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

(M.Ed.Math_57_4.1_18) 
5.  โครงการอบรมหลกัสตูรการวเิคราะห์

สมการโครงสรา้ง (Structural Equation 
Model : SEM) ดว้ยโปรแกรม  
AMOS รุน่ที ่12  ระหวา่งวนัที ่22-25 
มถิุนายน พ.ศ. 2558  จดัโดย  
คณะพาณชิยศาสตรก์ารบญัช ี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 (M.Ed.Math_57_4.1_19) 
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.  ขออนุมตัเิขา้รว่มอบรม / ประชุม
ทางวชิาการ  เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละ
ประสบการณ์ 
 

ตลอด 
ปีการศกึษา 

อาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 

 มอีาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (บางคน)   
ไดท้าํบนัทกึขอ้ความเพือ่ขออนุมตัเิขา้รว่ม
อบรม / ประชมุทางวชิาการ เพือ่เพิม่พนู
ความรูแ้ละประสบการณ์  ดงันี้ 
1.  อาจารย ์ดร.รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์  
    ทาํบนัทกึขอ้ความเพือ่ขออนุมตัเิขา้รว่ม 

การประชุมวชิาการวทิยาศาสตร ์
คณติศาสตร ์ในโรงเรยีน ครัง้ที ่22 
(วทร.22)  หวัขอ้ สะเตม็ประเทศไทย  - 
นวตักรรมการศกึษาไทย ( STEM 
THAILAND – INNOVATION FOR 
THAI EDUCATION)”  ระหวา่งวนัที ่5-
7  มนีาคม 2558  จดัโดย มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนาร ี จงัหวดันครราชสมีา 

2.  อาจารย ์ดร. ณหทยั ฤกษ์ฤทยัรตัน์ 
ทาํบนัทกึขอ้ความเพือ่ขออนุมตัเิขา้รว่ม
การประชุมวชิาการทางคณติศาสตร ์
ประจาํปี 2558 ครัง้ที ่20  ระหวา่งวนัที ่
27-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  
จดัโดย คณะวทิยาศาสตร ์ 
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มหาวทิยาลยัศลิปากร 
3.  อาจารย ์ดร. สายณัห ์ โสธะโร 

ทาํบนัทกึขอ้ความเพือ่ขออนุมตัเิขา้รว่ม
โครงการอบรมหลกัสตูรการวเิคราะห์
สมการโครงสรา้ง (Structural Equation 
Model : SEM) ดว้ยโปรแกรม AMOS 
รุน่ที ่12  ระหวา่งวนัที ่22-25 มถิุนายน 
พ.ศ. 2558  จดัโดย คณะ
พาณชิยศาสตรก์ารบญัช ี จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั   

4.  เขา้รว่มอบรม / ประชุมทาง
วชิาการ เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละ
ประสบการณ์ ตามทีเ่ลอืกไว ้

ตลอด 
ปีการศกึษา 

อาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 

 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร   
ไดเ้ขา้รว่มอบรม / ประชุมทางวชิาการ  
เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ ตามที่
เลอืกไว ้ดงันี้   
1.  อาจารย ์ดร.รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์ / 

อาจารย ์ดร.ขวญั  เพยีซา้ย /  
 อาจารย ์ดร.สุกญัญา  หะยสีาและ 

ไดเ้ขา้รว่มโครงการพฒันาศกัยภาพ
นิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  
สาขาวชิาคณติศาสตร ์และหลกัสตูร
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การศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ดา้นกลยทุธก์ารจดัการ
เรยีนรูค้ณติศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนใน
ศตวรรษที ่21  ระหวา่งวนัที ่5-7  
มกราคม  พ.ศ. 2558  ซึง่จดัโดย 
ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะ
วทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิท
รวโิรฒ 

2.  อาจารย ์ดร.รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์ /  
อาจารย ์ดร.สุกญัญา  หะยสีาและ 
ไดเ้ขา้รว่มการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง 
สะเตม็ศกึษา : นวตักรรมการเรยีนรูแ้หง่
ศตวรรษที ่21”  เมือ่วนัที ่21 มกราคม 
พ.ศ. 2558  ซึง่จดัโดย คณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ   

3.  อาจารย ์ดร.รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์  
ไดเ้ขา้รว่มการประชุมวชิาการ
วทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์ในโรงเรยีน 
ครัง้ที ่22 (วทร.22)  หวัขอ้ สะเตม็
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ประเทศไทย  - นวตักรรมการศกึษา
ไทย ( STEM THAILAND – 
INNOVATION FOR THAI 
EDUCATION)”  ระหวา่งวนัที ่5-7  
มนีาคม 2558  ซึง่จดัโดย มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีรุนาร ี จงัหวดันครราชสมีา 

4.  อาจารย ์ดร. ณหทยั ฤกษ์ฤทยัรตัน์ 
ไดเ้ขา้รว่มการประชุมวชิาการทาง
คณติศาสตร ์ประจาํปี 2558 ครัง้ที ่20  
ระหวา่งวนัที ่27-29 พฤษภาคม พ.ศ. 
2558  ซึง่จดัโดย คณะวทิยาศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

5.  อาจารย ์ดร. สายณัห ์ โสธะโร  
ไดเ้ขา้รว่มโครงการอบรมหลกัสตูรการ
วเิคราะหส์มการโครงสรา้ง (Structural 
Equation Model : SEM) ดว้ย
โปรแกรม AMOS รุน่ที ่12  ระหวา่ง
วนัที ่22-25 มถิุนายน พ.ศ. 2558   
ซึง่จดัโดย คณะพาณชิยศาสตรก์าร
บญัช ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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6.  ทาํแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ี
ต่อการสง่เสรมิและพฒันาอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร 

อยา่งน้อย 
30 วนั  
ก่อนสิน้สดุ 
ปีการศกึษา 

อาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 

แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อ
การสง่เสรมิและพฒันาอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร 
(M.Ed.Math_57_4.1_19) 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  
ทาํแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการ
สง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

7.  ตรวจสอบผลการประเมนิความพงึ
พอใจและหาแนวทางการปรบัปรงุ
ระบบและกลไกในการสง่เสรมิและ
พฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

ภายใน 
30 วนั 
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร    
 

ผลการประเมนิความพงึพอใจและ
แนวทางการปรบัปรงุระบบและ
กลไกในการสง่เสรมิและพฒันา
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร
(M.Ed.Math_57_4.1_20) 
 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
1.  ตรวจสอบผลการประเมนิความพงึพอใจ

ทีม่ตี่อการสง่เสรมิและพฒันาอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร  ซึง่มคีวามพงึพอใจอยู่
ในระดบัด ีขึน้ไป  และไมม่ขีอ้เสนอแนะ
ในการ   

2.  รว่มกนัเสนอแนวทางการปรบัปรงุระบบ
และกลไกในการสง่เสรมิและพฒันา
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ดงันี้  
(1) ควรจดัใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูร
ทุกคน เขา้รว่มอบรม / ประชุมทาง
วชิาการ เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละ
ประสบการณ์ มากขึน้ อยา่งน้อย 2 ครัง้
ต่อภาคการศกึษา   

    (2) มหาวทิยาลยัควรจดัสรรงบสง่เสรมิ
และพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรให้
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มากขึน้ 
3.  ทุกคนเหน็ดว้ยกบัขอ้เสนอขา้งตน้ และ

กาํหนดใหด้าํเนินการในปีการศกึษา 
2558    

(M.Ed.Math_57_4.1_21) 
8.  นําเสนอผลการประเมนิความพงึ
พอใจและแนวทางการปรบัปรงุระบบ
และกลไกในการสง่เสรมิและพฒันา
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  ต่อทีป่ระชุม
ภาควชิาคณติศาสตร ์ เพือ่นํา
ขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุมคณะ
วทิยาศาสตร ์
 

ภายใน 
60 วนั 
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา 

ประธาน
กรรมการบรหิาร
หลกัสตูร    

 ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
นําเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจและ
แนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการ
สง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  
ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ เพือ่นํา
ขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุมคณะ
วทิยาศาสตร ์
เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
(M.Ed.Math_57_4.1_22) 

9.  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงาน
ของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  
โดยมกีารนําเสนอผลการประเมนิ
ความพงึพอใจและแนวทางการ
ปรบัปรงุระบบและกลไกในการ
สง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํ

ภายใน 
60 วนั 
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
รว่มกนัจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของ
หลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  
โดยมกีารนําเสนอผลการประเมนิความพงึ
พอใจและแนวทางการปรบัปรงุระบบและ
กลไกในการสง่เสรมิและพฒันาอาจารย์
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หลกัสตูร อยูด่ว้ย  เพือ่นําไปใชเ้ป็น
ขอ้มลูเป็นขอ้มลูในการรบัและแต่งตัง้
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ในปี
การศกึษาถดัไป 

ประจาํหลกัสตูร อยูด่ว้ย  เพือ่นําไปใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการสง่เสรมิและพฒันาอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2558  และ
ปีการศกึษาถดัไป   
(M.Ed.Math_57_4.1_23) 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน
M.Ed.Math_57_4.1_14 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  

เรือ่ง กาํหนดเป้าหมายของการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
M.Ed.Math_57_4.1_15 โครงการพฒันาศกัยภาพนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิา

คณติศาสตร ์และหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์
ดา้นกลยทุธก์ารจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนในศตวรรษที ่21  
ระหวา่งวนัที ่5-7  มกราคม  พ.ศ. 2558  จดัโดย ภาควชิาคณติศาสตร ์ 
คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

M.Ed.Math_57_4.1_16 การอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง สะเตม็ศกึษา : นวตักรรมการเรยีนรูแ้หง่
ศตวรรษที ่21”  เมือ่วนัที ่21 มกราคม พ.ศ. 2558  จดัโดย คณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

M.Ed.Math_57_4.1_17 การประชุมวชิาการวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์ในโรงเรยีน ครัง้ที ่22 (วทร.
22)  หวัขอ้ สะเตม็ประเทศไทย  - นวตักรรมการศกึษาไทย ( STEM 
THAILAND – INNOVATION FOR THAI EDUCATION)”  ระหวา่งวนัที ่5-
7  มนีาคม 2558  จดัโดย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี จงัหวดั
นครราชสมีา 

M.Ed.Math_57_4.1_18 การประชุมวชิาการทางคณติศาสตร ์ประจาํปี 2558 ครัง้ที ่20   
ระหวา่งวนัที ่27-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  จดัโดย คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

M.Ed.Math_57_4.1_19 โครงการอบรมหลกัสตูรการวเิคราะหส์มการโครงสรา้ง (Structural 
Equation Model : SEM) ดว้ยโปรแกรม AMOS รุน่ที ่12  ระหวา่งวนัที ่22-
25 มถุินายน พ.ศ. 2558  จดัโดย คณะพาณชิยศาสตรก์ารบญัช ี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

M.Ed.Math_57_4.1_20 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 

M.Ed.Math_57_4.1_21 ผลการประเมนิความพงึพอใจและแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกใน
การสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

M.Ed.Math_57_4.1_22 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
เรือ่ง ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการดาํเนินงานและบรหิาร
หลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  และแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไก
ในการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

M.Ed.Math_57_4.1_23 รายงานการประชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ครัง้ที ่6 / 2558 
เมือ่วนัที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
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รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน
M.Ed.Math_57_4.1_24 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
M.Ed.Math_57_4.2_25 ขอ้มลูรายบุคคลของของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

(รายงานคุณวฒุกิารศกึษาและตําแหน่งทางวชิาการ) 
M.Ed.Math_57_4.2_26 บทความวจิยัของบณัฑติ  

เรือ่ง  กจิกรรมการเรยีนการสอนเรือ่งฟงักช์นั โดยใชโ้ปรแกรม C.a.R. 
สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

M.Ed.Math_57_4.2_27 บทความวจิยัของบณัฑติ  
เรือ่ง  ชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนเรือ่งการสรา้งตามเงือ่นไขทีก่าํหนด โดย
ใชโ้ปรแกรม C.a.R. ทีเ่สรมิสรา้งการใหเ้หตุผล สาํหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 

M.Ed.Math_57_4.2_28 บทความวจิยัของบณัฑติ  
เรือ่ง  กจิกรรมการเรยีนการสอนทีใ่ชส้ือ่ เรือ่งพืน้ทีผ่วิและปรมิาตรของทรง
กลม สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 

M.Ed.Math_57_4.2_29 บทความของวจิยัของอาจารยป์ระจาํ  
เรือ่ง  ขอ้บกพรอ่งในการทาํแบบทดสอบเรือ่งอนุพนัธข์องนิสติระดบัปรญิญา
ตร ีชัน้ปีที ่1 (กลุ่มวทิยาศาสตรส์ขุภาพ) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

M.Ed.Math_57_4.2_30 บทความวจิยั  
เรือ่ง  An Improvement of a Non-Uniform Bound on Normal 
Approximation of Randomized Orthogonal Array Sampling Designs 
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ตวับง่ช้ีท่ี 4.2  คณุภาพอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

ชนิดของตวับง่ช้ี   ปัจจยันําเข้า    

การประเมินตนเองจากผลการดาํเนินงาน ระดบัคุณภาพตามเกณฑ ์เทา่กบั 3.33  คุณภาพ ด ี 

ประเดน็ในการพจิารณาตวับ่งชีน้ี้จะประกอบดว้ย  

4.2.1 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่คีณุวุฒปิรญิญาเอก  

4.2.2  รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตําแหน่งทางวชิาการ  

4.2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  

4.2.4  จาํนวนบทความของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรปรญิญาเอกทีไ่ดร้บัการอา้งองิ 
ในฐานขอ้มลู TCI  และ Scopus ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  
(เฉพาะหลกัสตูรปริญญาเอก) 

วิธีการคาํนวณคะแนนภาพรวม   
 
คา่คะแนนทีไ่ด ้=                  ผลรวมคะแนนประเดน็ทีป่ระเมนิ 
              จาํนวนประเดน็ทัง้หมด 

 
ผลการดาํเนินการ 

ประเดน็ในการพิจารณา ผลการดาํเนินงาน 
4.2.1  รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก 5 คะแนน 
4.2.2  รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตําแหน่งทางวชิาการ 0 คะแนน 
4.2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 5 คะแนน 
4.2.4  จาํนวนบทความของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรปรญิญาเอกทีไ่ดร้บัการ
อา้งองิในฐานขอ้มลู TCI  และ Scopus ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร   

0 คะแนน 

 3.33 คะแนน 
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ประเดน็ท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 

เกณฑก์ารประเมิน    

โดยการแปลงคา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเป็นคะแนน 
ระหวา่ง 0 – 5 

หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี   
คา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกทีก่าํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็  
5 = รอ้ยละ 20 ขึน้ไป 

หลกัสตูรระดบัปริญญาโท    
คา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกทีก่าํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็  
5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป  

หลกัสตูรระดบัปริญญาเอก  
คา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกทีก่าํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็  
5 = รอ้ยละ 100   

 

สตูรการคาํนวณ    

1. คาํนวณคา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่วีุฒปิรญิญาเอก ตามสตูร 
 
 
 
 

2. แปลงคา่รอ้ยละทีค่าํนวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
 
 

   คะแนนทีไ่ด ้= 
 

 
  

         จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก 
                จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด  X 100 

  รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่คีณุวุฒปิรญิญาเอก 
  รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่คีณุวุฒปิรญิญาเอก 
                ทีก่าํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

 x  5 
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ผลการดาํเนินการ 
รายการข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดาํเนินการ 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่วีุฒปิรญิญาเอก 5 คน 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํทีม่วีุฒปิรญิญาเอก  รอ้ยละ 100 
เทยีบคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 5 คะแนน 

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
M.Ed.Math_57_4.2_24 ขอ้มลูรายบุคคลของของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

(รายงานคุณวฒุกิารศกึษาและตําแหน่งทางวชิาการ) 
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ประเดน็ท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ  

เกณฑก์ารประเมิน    

 โดยการแปลงคา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตําแหน่งทางวชิาการเป็นคะแนน 
ระหวา่ง 0 – 54 
 หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี   
 คา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ 
 และศาสตราจารยร์วมกนัทีก่าํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 

 หลกัสตูรระดบัปริญญาโท   
คา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ 

และศาสตราจารยร์วมกนัทีก่าํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 
 หลกัสตูรระดบัปริญญาเอก   
 คา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ 

  และศาสตราจารยร์วมกนัทีก่าํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 =  รอ้ยละ 100 
 

สตูรการคาํนวณ    
  1. คาํนวณคา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตําแหน่งทางวชิาการ ตามสตูร 

       
 

 
  

  2. แปลงคา่รอ้ยละทีค่าํนวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
 
 คะแนนทีไ่ด ้= 

 
 

  

       จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตําแหน่งทางวชิาการ 
                  จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด  X 100 

  รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตําแหน่งทางวชิาการ 
  รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตําแหน่งทางวชิาการ 

                     ทีก่าํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

 X 5
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ผลการดาํเนินการ 
รายการข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดาํเนินงาน 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตําแหน่งทางวชิาการ 0  คน 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํทีท่ีด่าํรงตําแหน่งทางวชิาการ รอ้ยละ 0 
เทยีบคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 0  คะแนน 

 

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน
M.Ed.Math_57_4.2_24 ขอ้มลูรายบุคคลของของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

(รายงานคุณวฒุกิารศกึษาและตําแหน่งทางวชิาการ) 
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ประเดน็ท่ี 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

เกณฑก์ารประเมิน    

หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี   
คา่รอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ําหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
ทีก่าํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5  = รอ้ยละ 20 ขึน้ไป 

หลกัสตูรระดบัปริญญาโท   
คา่รอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ําหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
ทีก่าํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5  = รอ้ยละ 40 ขึน้ไป 

หลกัสตูรระดบัปริญญาเอก   
คา่รอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ําหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
ทีก่าํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5  = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 

 
สตูรการคาํนวณ    

1. คาํนวณคา่รอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ําหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร ตามสตูร 

       
 

 
  
  2. แปลงคา่รอ้ยละทีค่าํนวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
 
คะแนนทีไ่ด ้=  
 
 

  

  ผลรวมถ่วงน้ําหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
                      จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด  X 100

  รอ้ยละผลรวมถ่วงน้ําหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
รอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ําหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

                     ทีก่าํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5

 X 5
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ผลการดาํเนินงาน 

เกณฑม์าตรฐาน ผลการดาํเนินงาน 

ผลรวมถ่วงน้ําหนกัของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีต่พีมิพห์รอืเผยแพร ่ 3.2 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน 
รอ้ยละของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร ่ต่อ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 

รอ้ยละ 64 

เทยีบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
 

ข้อมลูประกอบการคาํนวณผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

ลาํดบั
ท่ี 

ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตวับง่ช้ี 
ค่า

น้ําหนัก 
จาํนวน
ช้ินงาน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ําหนัก 
1 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด (คน) 5  

2 จาํนวนรวมของบทความวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพ ์(อาจารย์
ประจาํหลกัสตูร) 

(ชิน้งาน) 4  

 - บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ือง
จากการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ

0.20   

 - บทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงาน
สบืเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ

0.20   

 - บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ือง
จากการประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงาน
สบืเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารทาง
วชิาการระดบัชาตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู ตามประกาศ 
ก.พ.อ. แต่สถาบนันําเสนอสภาสถาบนัอนุมตัแิละจดัทาํ
เป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้กพอ.
ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีอ่อกประกาศ  

0.40   

 -   บทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏใน
ฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที ่2 

0.60   

 -   บทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏ
ในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที ่2 

0.60   

 -   บทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบั 0.80   
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ลาํดบั
ท่ี 

ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตวับง่ช้ี 
ค่า

น้ําหนัก 
จาํนวน
ช้ินงาน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ําหนัก 

นานาชาตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่
สถาบนันําเสนอสภาสถาบนัอนุมตัแิละจดัทาํเป็นประกาศ
ใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้กพอ. ทราบภายใน 
30 วนันบัแต่วนัทีอ่อกประกาศ (ซึง่ไมอ่ยูใ่น Beall’s list)  

 -   บทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบั
นานาชาตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่
สถาบนันําเสนอสภาสถาบนัอนุมตัแิละจดัทาํเป็นประกาศ
ใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้กพอ. ทราบภายใน 
30 วนันบัแต่วนัทีอ่อกประกาศ (ซึง่ไมอ่ยูใ่น Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการ
ทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที ่1 

0.80 4 3.2 

 -   บทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์น
วารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที ่1 

0.80   

 -   บทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบั
นานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติาม
ประกาศ ก.พ.อ.  

1.00   

 -   บทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบั
นานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

1.00   

 -   ผลงานไดร้บัการจดสทิธบิตัร  1.00   

 -   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมทีไ่ดร้บัการประเมนิผา่น
เกณฑก์ารขอตําแหน่งทางวชิาการแลว้  

1.00   

 -   ผลงานวจิยัทีห่น่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาตวิา่จา้งให้
ดาํเนินการ 

1.00   

 -   ผลงานคน้พบพนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์ทีค่น้พบใหมแ่ละ
ไดร้บัการจดทะเบยีน  

1.00   

 -   ตําราทีไ่ดร้บัการประเมนิผา่นเกณฑก์ารขอตําแหน่ง
ทางวชิาการแลว้  

1.00   

 -   หนงัสอืทีไ่ดร้บัการประเมนิผา่นเกณฑก์ารขอตําแหน่ง
ทางวชิาการแลว้ 

1.00   

 -   งานแปลทีไ่ดร้บัการประเมนิผา่นเกณฑก์ารขอตําแหน่ง 1.00   
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ลาํดบั
ท่ี 

ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตวับง่ช้ี 
ค่า

น้ําหนัก 
จาํนวน
ช้ินงาน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ําหนัก 

ทางวชิาการแลว้ 
 -   ตําราทีผ่า่นการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิ

ตําแหน่งทางวชิาการ แต่ไมไ่ดนํ้ามาขอรบัการ
ประเมนิตําแหน่งทางวชิาการ 

1.00   

 -   หนงัสอืทีผ่า่นการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์าร
ประเมนิตําแหน่งทางวชิาการ แต่ไมไ่ดนํ้ามาขอรบั
การประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการ 

1.00   

 -   งานแปลทีผ่า่นการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์าร
ประเมนิตําแหน่งทางวชิาการ แต่ไมไ่ดนํ้ามาขอรบัการ
ประเมนิตําแหน่งทางวชิาการ 

1.00   

 ผลรวมถว่งน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 3.2 

 
ข้อมลูบทความท่ีได้การตีพิมพ ์

ลาํดบั
ท่ี 

ช่ือบทความวิจยั 
ฉบบัสมบรูณ์  
(Full Paper)  

ท่ีได้รบัการตีพิมพ์
เผยแพร่ (ไทย/องักฤษ) 

ช่ือเจ้าของผลงาน 
และผูร่้วม 

ช่ือการประชมุวิชาการ 
วนั-เดือน-ปี 

สถานท่ี/จงัหวดั/ประเทศท่ี
จดั หรือช่ือวารสาร วนั

เดือนปีท่ีเผยแพร่ 

รหสั
เอกสาร 

1 กจิกรรมการเรยีนการ
สอนเรือ่งฟงักช์นั โดยใช้
โปรแกรม C.a.R. สาํหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่4 

เกวลนิ เสน่หา 
สายณัห ์โสธะโร 
และ 
ธนูชยั ภอุูดม 

SWU Sci. J. Vol. 30 No. 1 
(2014) 

 

2 ชุดกจิกรรมการเรยีนการ
สอนเรือ่งการสรา้งตาม
เงือ่นไขทีก่าํหนด โดยใช้
โปรแกรม C.a.R. ที่
เสรมิสรา้งการใหเ้หตุผล 
สาํหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 

วนิดา แยม้ยนืสขุ 
สายณัห ์โสธะโร 
และ 
ธนูชยั ภอุูดม 

SWU Sci. J. Vol. 30 No. 2 
(2014) 
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ลาํดบั
ท่ี 

ช่ือบทความวิจยั 
ฉบบัสมบรูณ์  
(Full Paper)  

ท่ีได้รบัการตีพิมพ์
เผยแพร่ (ไทย/องักฤษ) 

ช่ือเจ้าของผลงาน 
และผูร่้วม 

ช่ือการประชมุวิชาการ 
วนั-เดือน-ปี 

สถานท่ี/จงัหวดั/ประเทศท่ี
จดั หรือช่ือวารสาร วนั

เดือนปีท่ีเผยแพร่ 

รหสั
เอกสาร 

3 กจิกรรมการเรยีนการ
สอนทีใ่ชส้ือ่ เรือ่งพืน้ทีผ่วิ
และปรมิาตรของทรงกลม 
สาํหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 

วรญัญา คาํตรง 
สายณัห ์โสธะโร  
ชุตวิรรณ เพญ็เพยีร 
และ 
ธนูชยั ภอุูดม 

SWU Sci. J. Vol. 30 No. 2 
(2014) 

 

4 ขอ้บกพรอ่งในการทาํ
แบบทดสอบเรือ่งอนุพนัธ์
ของนิสติระดบัปรญิญาตร ี
ชัน้ปีที ่1 (กลุ่ม
วทิยาศาสตรส์ขุภาพ) 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิท
รวโิรฒ 

ขวญั เพยีซา้ย J. Res. Unit Sci. Technol. 
Environ. Learning Vol. 5 
No. 1 (2014) 

 

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน
M.Ed.Math_57_4.2_25 บทความวจิยัของบณัฑติ  

เรือ่ง  กจิกรรมการเรยีนการสอนเรือ่งฟงักช์นั โดยใชโ้ปรแกรม C.a.R. 
สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 

M.Ed.Math_57_4.2_26 บทความวจิยัของบณัฑติ  
เรือ่ง  ชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนเรือ่งการสรา้งตามเงือ่นไขทีก่าํหนด โดย
ใชโ้ปรแกรม C.a.R. ทีเ่สรมิสรา้งการใหเ้หตุผล สาํหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 

M.Ed.Math_57_4.2_27 บทความวจิยัของบณัฑติ  
เรือ่ง  กจิกรรมการเรยีนการสอนทีใ่ชส้ือ่ เรือ่งพืน้ทีผ่วิและปรมิาตรของทรง
กลม สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 

M.Ed.Math_57_4.2_28 บทความของวจิยัของอาจารยป์ระจาํ  
เรือ่ง  ขอ้บกพรอ่งในการทาํแบบทดสอบเรือ่งอนุพนัธข์องนิสติระดบัปรญิญา
ตร ีชัน้ปีที ่1 (กลุ่มวทิยาศาสตรส์ขุภาพ) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ตวับง่ช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกบัอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

ชนิดของตวับง่ช้ี   ผลลพัธ ์

การประเมินตนเองจากผลการดาํเนินงาน ระดบัคุณภาพตามเกณฑ ์เทา่กบั  4   คุณภาพ  ด.ี 

ผลการดาํเนินงาน 

ตวับง่ช้ีย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2555 2556 2557 
การคงอยูข่องอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร    5 5 5 ปานกลาง 

(3 คะแนน) ความพงึพอใจของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร - - 5 

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน
M.Ed.Math_57_4.3_1 คาํสัง่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

เรือ่ง แต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) 

M.Ed.Math_57_4.3_2 คาํสัง่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   
เรือ่ง แต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

 



รายงานการประเมนิตนเอง หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์       หน้า  131 

องคป์ระกอบท่ี 5 หลกัสตูร การเรียนการสอน และการประเมินผูเ้รียน 

ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบ 

ตวับง่ช้ีท่ี   
ผลการดาํเนินงาน ระดบั

คณุภาพ 1 2 3 4 5 
ตวับ่งชีท้ี ่ 5.1  สาระของรายวชิาในหลกัสตูร      ปานกลาง 
ตวับ่งชีท้ี ่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรยีนการสอน 

     น้อย 

ตวับ่งชีท้ี ่ 5.3  การประเมนิผูเ้รยีน      ปานกลาง 
ตวับ่งชีท้ี ่ 5.4  ผลการดาํเนินงานหลกัสตูรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

 5 คะแนน ดมีาก 

ค่าเฉล่ียผลการดาํเนินงานองคป์ระกอบท่ี 5 3.50 ด ี
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ตวับง่ช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสตูร 

ชนิดของตวับง่ช้ี  กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดาํเนินงาน ระดบัคุณภาพตามเกณฑ ์เทา่กบั  3  มคีุณภาพ ปานกลาง 

ผลการดาํเนินการ   

5.1.1 การออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวิชา 
ดงัทีก่ล่าวมาแลว้วา่  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 

พ.ศ. 2557)  เป็นหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทแบบศกึษาเตม็เวลา แผน ก แบบ ก 2  ทีม่กีารทาํปรญิญา
นิพนธแ์ละศกึษารายวชิาเพิม่เตมิ  ม ี 2 แบบ   

แบบ 1 (ไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพีคร)ู   

สาํหรบัผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี ในสาขาคณติศาสตร ์คณติศาสตรป์ระยกุต ์
คณติศาสตรศกึษา หรอืสาขาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณติศาสตร ์ และผา่นการคดัเลอืก
เขา้ศกึษาในหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ตามประกาศของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 แบบ 2 (ขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร)ู    

สาํหรบัผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) 
สาขาคณติศาสตร ์คณติศาสตรป์ระยกุต ์หรอืสาขาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณติศาสตร ์ 
ผา่นการคดัเลอืกเขา้ศกึษาในหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์  
ตามประกาศของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ    

และเป็นผูร้บัทุนโครงการสง่เสรมิการผลติครทูีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์
และคณติศาสตร ์(สควค.) ระดบัปรญิญาโททางการศกึษา ของสถาบนัสง่เสรมิการ
สอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) ซึง่คุณสมบตักิารเป็นผูร้บัทุนเป็นไปตาม
ประกาศของแหล่งทุน 

เพือ่ผลติมหาบณัฑติสาขาวชิาคณติศาสตรท์ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในเน้ือหาคณติศาสตรเ์ป็น
อยา่งด ีสามารถบรูณาการเน้ือหาคณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่นๆ และใชน้วตักรรมดา้นการเรยีนการสอน
คณติศาสตรใ์นการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตรใ์หม้ปีระสทิธภิาพไดบ้นพืน้ฐานคุณธรรมจรยิธรรม   
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  จงึกาํหนด
เป้าหมายของการออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวชิา  ทีใ่หห้ลกัสตูรมทีัง้สาระวชิาทางทฤษฎแีละ
การปฏบิตัทิีช่ว่ยเสรมิสรา้งทกัษะทางวชิาการและวชิาชพี มคีวามทนัสมยัตามความกา้วหน้าในสาขาวชิา 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของของผูใ้ชบ้ณัฑติ  กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ)  
และขอ้บงัคบัคุรสุภาวา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชพี พ.ศ. 2556  หมวดที ่1 มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์
วชิาชพี   และมกีารวางแผนและกาํหนดระบบและกลไกในการออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวชิา 
ดงัแผนผงั 5.1(1)   
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จากแผนผงั  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการ
ออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวชิา ซึง่มผีลการดาํเนินงานดงันี้  

ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.  กาํหนดเป้าหมายของการ
ออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวชิา 
โดยอา้งองิขอ้มลูจาก กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ
(มคอ) และขอ้บงัคบัคุรสุภาวา่ดว้ย
มาตรฐานวชิาชพี พ.ศ. 2556  หมวด
ที ่1 มาตรฐานความรูแ้ละ
ประสบการณ์วชิาชพี และความ
ตอ้งการของของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
 

ธนัวาคม 
พ.ศ. 2556 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

มคอ.2 หลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)   
 
มคอ.7 รายงานผลการดาํเนินงาน
ของหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  ของปี
การศกึษา 2556 
 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.)   
 
ขอ้บงัคบัคุรสุภาวา่ดว้ยมาตรฐาน
วชิาชพี พ.ศ. 2556  หมวดที ่1 
มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์
วชิาชพี   

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)   
1.  รว่มกนักาํหนดเป้าหมายของการ

ออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวชิา  
โดยใหห้ลกัสตูรมทีัง้สาระวชิาทาง
ทฤษฎแีละการปฏบิตั ิทีช่ว่ยเสรมิสรา้ง
ทกัษะทางวชิาการและวชิาชพี  มคีวาม
ทนัสมยัตามความกา้วหน้าในสาขาวชิา  
อกีทัง้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ของผูใ้ชบ้ณัฑติ  กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.)  
และขอ้บงัคบัคุรสุภาวา่ดว้ยมาตรฐาน
วชิาชพี พ.ศ. 2556  หมวดที ่1 
มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์
วชิาชพี   โดยอา้งองิขอ้มลูจากรายงาน
ผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร  
(มคอ.7) ของปีการศกึษา 2556  
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2.  กาํหนดใหม้คีณะกรรมการ (รา่ง) 
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  เพือ่ยกรา่ง/ 
จดัทาํ หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) (มคอ.2)   
ทีส่อดคลอ้งตามความตอ้งการของ
สงัคม  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ)   
และขอ้บงัคบัคุรสุภาวา่ดว้ยมาตรฐาน
วชิาชพี พ.ศ. 2556 หมวดที ่1 
มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์
วชิาชพี  โดยมคีุณสมบตั ิดงันี้ 

    (1) เป็นอาจารยป์ระจาํ  สงักดัภาควชิา
คณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์

    (2) มคีุณวฒุริะดบัปรญิญาเอก  
ในสาขาวชิาคณติศาสตรศกึษาหรอื
คณติศาสตร ์

    (3)  มปีระสบการณ์ดา้นการสอน  
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อยา่งน้อย 3 ปี  
3.  คดักรองคุณสมบตัขิองอาจารยป์ระจาํ 

แลว้กาํหนดคณะกรรมการ (รา่ง) 
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  จาํนวน 4 คน  
ซึง่ไดแ้ก่ 

    (1)  อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารภุรณ์ 
    (2)  อาจารย ์ดร. ญานิน  กองทพิย ์
    (3)  อาจารย ์ดร. ขวญั  เพยีซา้ย 
    (4)  อาจารย ์ดร. สกุญัญา  หะยสีาและ 
(M.Ed.Math_57_5.1_1) 

2.  ขอแต่งตัง้คณะกรรมการ (รา่ง) 
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์

ธนัวาคม 
พ.ศ. 2556   

ประธาน
กรรมการบรหิาร
หลกัสตูร 

 ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
บนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัแิต่งตัง้
คณะกรรมการ (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  สง่ไปยงั
บณัฑติวทิยาลยั เพือ่ขออนุมตัแิต่งตัง้ 
 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
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มคีาํสัง่เลขที ่1287 / 2556   
เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการ (รา่ง) หลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2557)  
ณ วนัที ่16 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  
(M.Ed.Math_57_5.1_2) 

3.  จดัทาํ (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  
ทีส่อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ)  และ
ขอ้บงัคบัคุรสุภาวา่ดว้ยมาตรฐาน
วชิาชพี พ.ศ. 2556  หมวดที ่1 
มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์
วชิาชพี และความตอ้งการของของ
ผูใ้ชบ้ณัฑติ 

ธนัวาคม 
พ.ศ. 2556 – 
มกราคม 
พ.ศ. 2557  

คณะกรรมการ 
(รา่ง) หลกัสตูร
การศกึษา
มหาบณัฑติ 
สาขาวชิา
คณติศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2557)  

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  (มคอ.2) 
 
รายงานผลการดาํเนินงานของ
หลกัสตูร (มคอ.7) ของปีการศกึษา 
2556 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.)   
 
ขอ้บงัคบัคุรสุภาวา่ดว้ยมาตรฐาน
วชิาชพี พ.ศ. 2556  หมวดที ่1 
มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์

คณะกรรมการ (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)   
จดัทาํ (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) (มคอ.2)  
โดยใหห้ลกัสตูรมทีัง้สาระวชิาทางทฤษฎี
และการปฏบิตั ิทีช่ว่ยเสรมิสรา้งทกัษะทาง
วชิาการและวชิาชพี  มคีวามทนัสมยัตาม
ความกา้วหน้าในสาขาวชิา  อกีทัง้ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของของผูใ้ช้
บณัฑติ  กรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.)  และ
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วชิาชพี   ขอ้บงัคบัคุรสุภาวา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชพี 
พ.ศ. 2556  หมวดที ่1 มาตรฐานความรู้
และประสบการณ์วชิาชพี    
(M.Ed.Math_57_5.1_3) 

4.  ขออนุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการ
พฒันาหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  

มกราคม 
พ.ศ. 2557   

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

(รา่ง) หลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  
(มคอ.2) 
 
แบบตรวจสอบความครอบคลุม 
ความชดัเจน และความทนัสมยั
ตามความกา้วหน้าในสาขาวชิา 
ของสาระรายวชิาในหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2557)    

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
1.  รว่มกนัคดักรองและเสนอชื่อ

คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2557)  เพือ่ทาํหน้าทีพ่ฒันาหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2557) ใหห้ลกัสตูรและสาระของรายวชิา
มคีวามครอบคลุม ความชดัเจน และ
ความทนัสมยัตามความกา้วหน้าใน
สาขาวชิา   โดยใหม้ผีูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบนั สาขาคณติศาสตรแ์ละ
คณติศาสตรศกึษา อยา่งน้อย 2 คน อยู่
ในคณะกรรมการนี้ดว้ย   

2.  กาํหนดใหผู้ท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั 
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สาขาคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตร
ศกึษา มจีาํนวน 2 คน ซึง่ไดแ้ก่   

    (1) รองศาสตราจารย ์ดร. สมวงษ์ แปลง
ประสพโชค  อาจารยป์ระจาํสาขา
คณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร    

    (2) อาจารยจ์รีศกัดิ ์ ดสีะเมาะ  อาจารย์
ประจาํสาขาวชิาศกึษาทัว่ไป กลุ่มวชิา
วทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ คณะ
วศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลตะวนัออก  วทิยาเขตอุเทนถวาย  

(M.Ed.Math_57_5.1_4) 
 
ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร   
1.  ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัิ

แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2557)   เพือ่ทาํหน้าทีว่พิากษ/์ พฒันา
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หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) ใหห้ลกัสตูรและ
สาระของรายวชิามคีวามครอบคลุม 
ความชดัเจน และความทนัสมยัตาม
ความกา้วหน้าในสาขาวชิา สง่ไปยงั
คณะวทิยาศาสตร ์เพือ่ขออนุมตัแิต่งตัง้ 

 
คณะวทิยาศาสตร ์มคีาํสัง่เลขที ่139 / 2557  
เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2557)    
(M.Ed.Math_57_5.1_5) 

5.  ปรบัปรงุหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบั
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ)  และ
ขอ้บงัคบัคุรสุภาวา่ดว้ยมาตรฐาน
วชิาชพี พ.ศ. 2556  หมวดที ่1 
มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์

มกราคม 
พ.ศ. 2557 – 
กุมภาพนัธ ์
พ.ศ. 2557 

คณะกรรมการ 
(รา่ง) หลกัสตูร
การศกึษา
มหาบณัฑติ 
สาขาวชิา
คณติศาสตร ์

 คณะกรรมการ (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)   
ปรบัปรงุหลกัสตูรตามขอ้เสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั 
จนไดห้ลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
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วชิาชพี และความตอ้งการของของ
ผูใ้ชบ้ณัฑติ  ใหม้คีวามชดัเจนและ
ความทนัสมยัตามความกา้วหน้าใน
สาขา 

  

(หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2557)  

สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2557) (มคอ.2) ทีห่ลกัสตูรและสาระ
รายวชิามคีวามครอบคลุม ความชดัเจน 
และความทนัสมยัตามความกา้วหน้าใน
สาขาวชิา และความตอ้งการของผูใ้ช้
บณัฑติ  กรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.)  และ
ขอ้บงัคบัคุรสุภาวา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชพี 
พ.ศ. 2556  หมวดที ่1 มาตรฐานความรู้
และประสบการณ์วชิาชพี  

6.  ขออนุมตัเิหน็ชอบหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(มคอ.2) ตามระบบ 

กุมภาพนัธ ์- 
พฤษภาคม
พ.ศ. 2557 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูรและ
ฝา่ยวชิาการของ
คณะวทิยาศาสตร ์  

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) (มคอ.2) 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและฝา่ย
วชิาการของคณะวทิยาศาสตร ์  
ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง  ขออนุมตัเิหน็ชอบ
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2557)  (มคอ.2)  ไปตามระบบ เพือ่ขอ
อนุมตัเิหน็ชอบหลกัสตูร  ซึง่ผลมดีงันี้ 
    (1)  คณะกรรมการการศกึษาระดบั

บณัฑติศกึษา เหน็ชอบหลกัสตูรในการ
ประชุมครัง้ที ่2/2557  เมือ่วนัที ่ 27  
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เดอืนกุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2557 
    (2)  สภาวชิาการ เหน็ชอบหลกัสตูรใน

การประชุมครัง้ที ่2/2557  เมือ่วนัที ่ 11  
เดอืนมนีาคม  พ.ศ. 2557 

    (3)  สภามหาวทิยาลยั อนุมตัหิลกัสตูร
ในการประชุมครัง้ที ่5/2557  เมือ่วนัที ่ 
2  เดอืนพฤษภาคม  พ.ศ. 2557 

ในการขออนุมตัแิต่ละขัน้ เมือ่มขีอ้เสนอแนะ  
คณะกรรมการ (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  ไดป้รบัแก้
ตามขอ้เสนอแนะ แลว้สง่เพือ่ขออนุมตัิ
ต่อไป 
(M.Ed.Math_57_5.1_6) 

7.  ขออนุมตัเิหน็ชอบหลกัสตูร จาก
สาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา (สกอ.)  
และคุรสุภา 

พฤษภาคม
พ.ศ. 2557 

บณัฑติวทิยาลยั   
 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) (มคอ.2) 

บณัฑติวทิยาลยั   
ทาํหนงัสอื เรือ่ง ขออนุมตัเิหน็ชอบ
หลกัสตูร / รบัทราบ สง่ไปยงั สาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) และ
คุรสุภา 
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สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
(สกอ.)  รบัทราบการใหค้วามเหน็ชอบ
หลกัสตูร 
เมือ่วนัที ่ 9  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. 2557 
(M.Ed.Math_57_5.1_7) 
สาํนกังานเลขาธกิารคุรสุภารบัทราบให้
ความเหน็ชอบหลกัสตูร 
(M.Ed.Math_57_5.1_8) 

8.  ประกาศเปิดรบัสมคัรและจดัสอบ
คดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ  
ตามปฏทินิการศกึษาของบณัฑติ
วทิยาลยั 
 

ตามปฏทินิ
ของบณัฑติ
วทิยาลยั  
 

บณัฑติวทิยาลยั ระเบยีบการรบัสมคัรสอบคดัเลอืก
เขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา 
ภาคตน้ ประจาํปีการศกึษา 2557  
(M.Ed.Math_57_5.1_9) 

บณัฑติวทิยาลยั 
1.  ประกาศเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้

เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ภาคตน้ ประจาํปี
การศกึษา 2557 ทางอนิเตอรเ์น็ต ทีเ่วบ็
ไซด ์ http://grad.swu.ac.th  และ 
http://admission.swu.ac.th   
ตัง้แต่วนัที ่15 มกราคม –1 มนีาคม 
พ.ศ. 2557 

2.  จดัสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ภาคตน้ ประจาํปี
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การศกึษา 2557 ตัง้แต่วนัที ่14 มนีาคม 
– 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

(M.Ed.Math_57_5.1_9) 
9.  ดาํเนินการจดัการเรยีนการสอน 
ตามปฏทินิการศกึษาของบณัฑติ
วทิยาลยั 

ตามปฏทินิ
ของบณัฑติ
วทิยาลยั  
 

อาจารยผ์ูส้อนของ
หลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ 
สาขาวชิา
คณติศาสตร ์

 อาจารยผ์ูส้อน   
ดาํเนินการจดัการเรยีนการสอนนิสติของ
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ตามปฏทินิของบณัฑติ
วทิยาลยั  
    (1) ภาคตน้  ตัง้แต่วนัที ่18 สงิหาคม  

ถงึวนัที ่22 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  
    (2) ภาคปลาย ตัง้แต่วนัที ่12 มกราคม  

ถงึวนัที ่29 พฤษภาคม พ.ศ.2558 
10. ควบคุม กาํกบั ดแูล และจดัสิง่
สนบัสนุนการเรยีนรู ้ใหอ้าจารยผ์ูส้อน 
 

ตลอด 
ปีการศกึษา 
 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
ควบคุม กาํกบั ดแูล และจดัสิง่สนบัสนุน
การเรยีนรู ้ใหอ้าจารยผ์ูส้อนตามความ
ตอ้งการ  โดยใหอ้าจารยผ์ูส้อนแจง้ความ
จาํนงมาทีค่ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  / 
ภาควชิาคณติศาสตร ์ ตลอดปีการศกึษา 

11. ทาํแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ี
ต่อหลกัสตูรและสาระของรายวชิา 

อยา่งน้อย 
30 วนั 

อาจารยผ์ูส้อน 
นิสติ   

 อาจารยผ์ูส้อนและนิสติ  
ทาํแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อ
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ดา้นความครอบคลุม ความชดัเจน 
และความทนัสมยัตามความกา้วหน้า
ในสาขาวชิา 

ก่อนสิน้สดุ 
ปีการศกึษา  

 หลกัสตูรและสาระของรายวชิา  ดา้นความ
ครอบคลุม ความชดัเจน และความทนัสมยั
ตามความกา้วหน้าในสาขาวชิา    
ภาคตน้  ในชว่งเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2557  
ภาคปลาย  ในชว่งเดอืนพฤษภาคม พ.ศ.
2558 
(M.Ed.Math_57_5.1_10) 

12.  ตรวจสอบผลการประเมนิความ
พงึพอใจทีม่ตี่อหลกัสตูรและสาระของ
รายวชิา และหาแนวทางการปรบัปรงุ
ระบบและกลไกในการออกแบบ
หลกัสตูรและสาระของรายวชิา 
 

ภายใน 
30 วนั 
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา  

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ี
ต่อหลกัสตูรและสาระของรายวชิา  
ดา้นความครอบคลุม ความชดัเจน 
และความทนัสมยัตาม
ความกา้วหน้าในสาขาวชิา  

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
ตรวจสอบผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ี
ต่อหลกัสตูรและสาระของรายวชิา / ปค.003 
/ ปค.004 / รายงานผลการดาํเนินการของ
รายวชิา (มคอ.5) ของทุกรายวชิาทีเ่ปิด
สอน  และแบบประเมนิผลการเรยีนรูข้อง
ตนเองของนิสติในแต่ละรายวชิา พบวา่ 
นิสติมคีวามพงึพอใจต่อหลกัสตูรและสาระ
ของรายวชิา  ทัง้ดา้นความครอบคลุม 
ความชดัเจน และความทนัสมยัตาม
ความกา้วหน้าในสาขาวชิา  และไมม่ี
ขอ้เสนอแนะใดๆ เกีย่วกบัการออกแบบ
หลกัสตูรและสาระของรายวชิา 
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อยา่งไรกต็าม  มอีาจารยป์ระจาํหลกัสตูร
บางคน  ไดเ้สนอแนะแนวคดิเกีย่วกบัการ
ออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวชิาใน
รอบถดัไป ดงันี้ 
      (1)  หลกัสตูรควรมรีายวชิาทีใ่หน้ิสติ

ไดล้งมอืปฏบิตักิารสรา้งกจิกรรมการ
เรยีนรูค้ณติศาสตรท์ีเ่หมาะสมกบั
ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย นํา
กจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรน์ัน้ไป
ทดลองใชเ้พือ่ตรวจสอบประสทิธภิาพ
ของกจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์
เพือ่นําไปสูก่ารสรา้งเครือ่งมอืวจิยัของ
ตนเอง  

      (2)  หลกัสตูรควรมรีายวชิาทีเ่ปิด
โอกาสใหน้ิสติมสีว่นรว่มหรอืจดั
ประชุมวชิาการขนาดเลก็  

 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ทุกคนเหน็
ดว้ยใหม้รีายวชิาดงักล่าวในการออกแบบ
หลกัสตูรและสาระของรายวชิา  ในการ
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ปรบัปรงุหลกัสตูรรอบถดัไป 
(M.Ed.Math_57_5.1_11) 

13.  นําเสนอผลการประเมนิความพงึ
พอใจมตี่อหลกัสตูรและสาระของ
รายวชิา และแนวทางการปรบัปรงุ
ระบบและกลไกในการออกแบบ
หลกัสตูรและสาระของรายวชิา  ต่อที่
ประชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ เพือ่นํา
ขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุมคณะ
วทิยาศาสตร ์

ภายใน 
60 วนั 
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา  

ประธาน
กรรมการบรหิาร
หลกัสตูร   
 

 ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร   
นําเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจมตี่อ
หลกัสตูรและสาระของรายวชิา และ
แนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการ
ออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวชิา  
ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ เพือ่นํา
ขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุมคณะ
วทิยาศาสตร ์
เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
(M.Ed.Math_57_5.1_12) 

14.  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงาน
ของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  โดยมี
การนําเสนอผลการประเมนิความพงึ
พอใจและแนวทางการปรบัปรงุระบบ
และกลไกในการออกแบบหลกัสตูร
และสาระของรายวชิาอยูด่ว้ย  เพือ่
นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการออกแบบ
หลกัสตูรและสาระของรายวชิา ใน

ภายใน 
60 วนั 
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา  

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

รายงานการประชุมภาควชิา
คณติศาสตร ์ครัง้ที ่ 6 / 2558   
เมือ่วนัที ่ 1  กรกฎาคม  พ.ศ. 
2558 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของ
หลกัสตูร  ตามแบบ มคอ.7  โดยมกีาร
นําเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจและ
แนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการ
ออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวชิาอยู่
ดว้ย  เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการ
ออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวชิา ใน
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รอบถดัไป รอบถดัไป  
(M.Ed.Math_57_5.1_13) 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
M.Ed.Math_57_5.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  

เรือ่ง การกาํหนดเป้าหมายของการออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวชิา และ
คณะกรรมการ (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)   

M.Ed.Math_57_5.1_2 คาํสัง่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  เลขที ่1287 / 2556   
เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการ (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

M.Ed.Math_57_5.1_3 (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  (มคอ.2) 

M.Ed.Math_57_5.1_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
เรือ่ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)   

M.Ed.Math_57_5.1_5 คาํสัง่คณะวทิยาศาสตร ์ เลขที ่139 / 2557   
เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)    

M.Ed.Math_57_5.1_6 สถานภาพของหลกัสตูรและการพจิารณาอนุมตัเิหน็ชอบหลกัสตูร  
ใน มคอ. 2 หน้า 2 

M.Ed.Math_57_5.1_7 ผลการรบัทราบการใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูร ของสาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา (สกอ.)  

M.Ed.Math_57_5.1_8 ผลการรบัทราบการใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูรของสาํนกังานเลขาธกิาร 
คุรสุภา 

M.Ed.Math_57_5.1_9 ระเบยีบการรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา  
ภาคตน้ ประจาํปีการศกึษา 2557  

M.Ed.Math_57_5.1_10 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอหลกัสตูรและสาระของรายวชิา   
ดา้นความครอบคลุม ความชดัเจน และความทนัสมยัตามความกา้วหน้าใน
สาขาวชิา    

M.Ed.Math_57_5.1_11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
เรือ่ง ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอหลกัสตูรและสาระของรายวชิา  
และแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการออกแบบหลกัสตูรและสาระ
ของรายวชิา 

M.Ed.Math_57_5.1_12 รายงานการประชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ครัง้ที ่6 / 2558 
เมือ่วนัที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
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M.Ed.Math_57_5.1_13 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร (มคอ.7) 
 

5.1.2 การปรบัปรงุหลกัสตูรให้ทนัสมยัตามความก้าวหน้าในสาขาวิชานัน้   
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2557)  มกีาร

ปรบัปรงุหลกัสตูรใหท้นัสมยัตามความกา้วหน้าในสาขาวชิา  ดงัน้ี 

ด้านสาระของรายวิชา  
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2557)  ไดม้ี

การปรบัปรงุหลกัสตูรโดยการปรบัชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ในบางรายวชิา)  ตามขอ้เสนอแนะของผู้
ทรงวุฒภิายนอกสถาบนั  คณะกรรมการทีพ่จิารณาอนุมตัเิหน็ชอบหลกัสตูร  สาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา (สกอ.)  และคุรสุภา  เพือ่ใหท้นัสมยัตามความกา้วหน้าในสาขาและทกัษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที ่21 

ตวัอยา่งเชน่  
หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสตูรปรบัปรงุพ.ศ. 2557 

คษ 511 คณติศาสตรศกึษา   3(3-0-6) 
ME 511 Mathematics Education   
 
ศกึษาพฒันาการและการพฒันาหลกัสตูร
คณติศาสตร ์วเิคราะหธ์รรมชาตขิองคณติศาสตร ์
จติวทิยาและทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีเ่กีย่วกบัการเรยีน
การสอนคณติศาสตร ์นํามาเป็นแนวทางการ
จดัการเรยีนการสอน ศกึษาและพฒันานวตักรรม
การจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิทีเ่น้นการ
พฒันาทางสตปิญัญาและทกัษะกระบวนการทาง
คณติศาสตรเ์พือ่พฒันาองคค์วามรูท้างคณติศาสตร ์

คษ 511 หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้
             คณติศาสตร ์    3(3-0-6) 
ME 511 Curriculum and Learning  
             Management in Mathematics  
 
ศกึษาพฒันาการและการพฒันาหลกัสตูร
คณติศาสตร ์ วเิคราะหห์ลกัสตูรคณติศาสตรร์ะดบั
โรงเรยีนเพือ่ใหส้ามารถจดัทาํหลกัสตูรได ้ ศกึษา
หลกัการแนวคดิ แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัทาํ
แผนการเรยีนรู ้ การจดัการเรยีนรูแ้ละสิง่แวดลอ้ม
การเรยีนรู ้ การบรูณาการการเรยีนรูแ้บบเรยีน  
การจดัการชัน้เรยีนและการพฒันาศนูยก์ารเรยีนใน
สถานศกึษาทีเ่น้นทกัษะและกระบวนการทาง
คณติศาสตร ์ ตลอดจนศกึษาหลกัการประเมนิผลที่
เน้นการพฒันาทางสตปิญัญา ทกัษะและ
กระบวนการทางคณติศาสตรเ์พือ่พฒันาองค์
ความรูท้างคณติศาสตร ์

คษ 512 สมัมนาการวจิยัเกีย่วกบัหลกัสตูรและ
การเรยีนการสอนคณติศาสตร ์        
3(2-2-5) 

ME 512 Seminar in Research in Mathematics 

วทศ 502 การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู้
วทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์  

  3(2-2-5) 
SCE 502 Research for Learning Development   
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หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสตูรปรบัปรงุพ.ศ. 2557 
Curriculum and Instruction 

  
วเิคราะหง์านวจิยัเกีย่วกบัหลกัสตูรและการเรยีน
การสอนคณติศาสตร ์ สงัเคราะหป์ระเดน็จาก
ผลงานวจิยัเพือ่นําไปใชใ้นการจดัการเรยีนรูแ้ละ
กาํหนดปญัหาวจิยั  เสรมิสรา้งประสบการณ์การ
วจิยัโดยการวจิยัขนาดเลก็ ปฏบิตักิารออกแบบ
และสรา้งสรรคโ์ครงรา่งของงานวจิยั  โดยบรูณา
การนวตักรรมและศาสตรต่์างๆ  เพือ่การจดัการ
เรยีนรูค้ณติศาสตรท์ีม่ปีระสทิธภิาพ 

in Sciences and Mathematics 
 
ศกึษาแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการวจิยัเพือ่
พฒันาการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ 
วเิคราะหง์านวจิยัทีเ่กีย่วกบัหลกัสตูรและการเรยีน
การสอนวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ โดย
สงัเคราะหป์ระเดน็จากผลงานวจิยัเพือ่นําไปใชใ้น
การออกแบบและกาํหนดประเดน็วจิยั  
กระบวนการวจิยั  การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ
และเชงิคุณภาพ การแปลผลและสรปุผล การ
อภปิรายแลกเปลีย่นแนวคดิและความรูท้ีไ่ดจ้าก
การศกึษาคน้ควา้งานวจิยั  การเขยีนเคา้โครงและ
รายงานการวจิยัทางการศกึษา  การปฏบิตักิาร
วจิยัและการวางแผนเพือ่พฒันาการเรยีนรู ้ รวมทัง้
การนําเสนองานวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรูท้ีม่ ี
ประสทิธภิาพ 

 

ด้านสาระของหวัข้อปริญญานิพนธ ์
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2557)  ไดม้กีาร
สนบัสนุนใหนิ้สติศกึษาคน้ควา้แนวคดิเกีย่วกบั STEM Education และสรา้งกจิกรรมการเรยีนการรูต้าม
แนวคดิของ STEM Education  โดยมวีทิยากรจากสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
(สสวท.) ชว่ยจุดประกายแนวคดิในดา้นน้ี  มาชว่ยจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง สะเตม็ศกึษา : 
นวตักรรมการเรยีนรูแ้หง่ศตวรรษที ่21”  เมือ่วนัที ่21 มกราคม พ.ศ. 2558  (M.Ed.Math_57_4.1_16) 

นอกจากนัน้ ยงัมกีารสนบัสนุนใหนิ้สติศกึษาคน้ควา้แนวคดิเกีย่วกบัการสรา้งแบบจาํลองเชงิ
คณติศาสตร ์(Mathematics Modeling) และสรา้งกจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสรา้งความสามารถในการ
แกป้ญัหาผา่นการสรา้งแบบจาํลองเชงิคณติศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา ระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เพือ่ใหน้กัเรยีนเหน็การนําความรูค้ณติศาสตรไ์ป
ใชใ้นการแกป้ญัหาสถานการณ์จรงิหรอืปญัหาในชวีติประจาํวนั     

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
M.Ed.Math_57_5.1_16 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง สะเตม็ศกึษา : นวตักรรมการเรยีนรูแ้หง่

ศตวรรษที ่21”  เมือ่วนัที ่21 มกราคม พ.ศ. 2558 
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ตวับง่ช้ีท่ี  5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน  

ชนิดของตวับง่ช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดาํเนินงาน ระดบัคุณภาพตามเกณฑ ์เทา่กบั  3  มคีุณภาพ  ปานกลาง 

ผลการดาํเนินงาน    

ดงัทีก่ล่าวมาแลว้วา่ หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2557)  เป็นหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทแบบศกึษาเตม็เวลา แผน ก  แบบ ก 2   ทีม่กีารทาํปรญิญา
นิพนธแ์ละศกึษารายวชิาเพิม่เตมิ  ดงันัน้ในการศกึษารายวชิาเพิม่เตมิ  นิสติตอ้งศกึษาทัง้รายวชิาทีอ่ยู่
ในกลุ่มวชิาคณติศาสตรศกึษา  รายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุ่มวชิาคณติศาสตร ์และรายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุ่มวชิาทาง
การศกึษา   

ในการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  จงึวางแผนและกาํหนดระบบและกลไกในการ
กาํหนดอาจารยผ์ูส้อน  การกาํกบัตดิตามและตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 / มคอ.4) 
สาํหรบัการศกึษารายวชิาเพิม่เตมิของนิสติ   และระบบและกลไกในการแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธ ์และการควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ สาํหรบัการทาํปรญิญานิพนธข์องนิสติ  
 

5.2.1 การกาํหนดอาจารยผ์ูส้อน  การกาํกบัติดตามและตรวจสอบการจดัทาํแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 / มคอ.4) 

เพือ่ใหนิ้สติประสบผลสาํเรจ็ในการศกึษารายวชิาเพิม่เตมินัน้  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  ไดว้างแผนและกาํหนดระบบและกลไกในการ
กาํหนดอาจารยผ์ูส้อน  การกาํกบัตดิตามและตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 / มคอ.4)   
ดงัแผนผงั 5.2(1)   

ตามที ่บณัฑติวทิยาลยั กาํหนดใหจ้ดัสาํรบัการลงทะเบยีนสาํหรบันิสติ ระดบับณัฑติศกึษา 
สาขาคณติศาสตร ์เป็นรายภาคการศกึษา (ภาคตน้และภาคปลาย) และใหจ้ดัสง่ก่อนเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศกึษา ดงันัน้ หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2557)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการกาํหนดอาจารยผ์ูส้อน  การกํากบัตดิตามและ
ตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 / มคอ.4) ในภาคตน้  และไดท้าํซํ้าอกีหน่ึงครัง้ในภาคปลาย 
ซึง่ทาํใหใ้นบางขัน้ตอนมผีลการดาํเนินงานทัง้ภาคตน้และภาคปลาย  
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1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กําหนดรายวิชาท่ีเปดิสอนตามแผนการศึกษาในหลักสูตรและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

แล้วพิจารณาอาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชาท่ีเปดิสอน ในภาคการศึกษาปัจจุบัน
โดยอ้างอิงข้อมูลจาก รายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตร (มคอ.7) ของปกีารศึกษาก่อนหนา้ (ถ้ามี)

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จัดประชุมช้ีแจงอาจารย์ผู้สอน / อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) เก่ียวกับเปา้หมายของหลักสูตรและสาระของรายวิชา

และมอบหมายให้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแบบ มคอ.3 / มคอ.4

B

3. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ส่งสํารับการลงทะเบียนสําหรับนิสิตแต่ละช้ันปี ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย

เพ่ือบันทึกข้อมูลในระบบการลงทะเบียนของนิสิต

7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รวบรวมรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 / มคอ.4) ทุกรายวิชาท่ีเปดิสอน แล้วเผยแพร่บนเว็บไซต์

6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้

ตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 / มคอ.4) 

5. อาจารย์ผู้สอน / อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแบบ มคอ.3 / มคอ.4

ให้สอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชาและมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping)
และข้อเสนอแนะในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 / มคอ.6) ของปกีารศึกษาก่อนหนา้ (ถ้ามี)

8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กํากับ ดูแล และจัดส่ิงสนับสนนุการเรียนรู้ ให้อาจารย์ผู้สอน / อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) ทุกรายวิชา

มีข้อร้องเรียน
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน

หรือไม่

9. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ตรวจสอบข้อร้องเรียนและหาแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียนน้ัน

แจ้งผล
การแก้ไข
ข้อร้องเรียน
แก่นสิิต

A

2. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ทําหนังสือเชิญอาจารย์ผู้สอน / อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) เปน็อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาท่ีกําหนด

ไม่มีมี

CD  

แผนผงั 5.2(1)   ระบบและกลไกในการกาํหนดอาจารยผ์ูส้อน  การกํากบัตดิตามและตรวจสอบ 
การจดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 / มคอ.4) 
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แผนผงั 5.2(1)   ระบบและกลไกในการกาํหนดอาจารยผ์ูส้อน  การกํากบัตดิตามและตรวจสอบ 
การจดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 / มคอ.4)  (ต่อ) 
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จากแผนผงั  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการกาํหนด
อาจารยผ์ูส้อน การกาํกบัตดิตามและตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 / มคอ.4) ซึง่มผีลการดาํเนินงาน ดงันี้  

ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.  กาํหนดรายวชิาทีเ่ปิดสอนตาม
แผนการศกึษาในหลกัสตูรและ
คุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อน แลว้
พจิารณาอาจารยผ์ูส้อนของแต่ละ
รายวชิา ทีเ่ปิดสอน ในภาคการศกึษา
ปจัจุบนั  โดยอา้งองิขอ้มลูจาก 
รายงานผลการดาํเนินการของ
หลกัสตูร (มคอ.7) ของปีการศกึษา
ก่อนหน้า (ถา้ม)ี 
 

อยา่งน้อย  
60 วนั 
ก่อนเริม่ 
ปีการศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

แผนการศกึษา ใน มคอ.2 
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)   
 
มคอ.7 รายงานผลการดาํเนินการ
ของหลกัสตูร ของปีการศกึษาก่อน
หน้า 
 
ขอ้มลูรายบุคคลของของอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร 
(รายงานคุณวฒุกิารศกึษาและ
ตําแหน่งทางวชิาการ) 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
1.  รว่มกนัพจิารณารายวชิาทีเ่ปิดสอนตาม

แผนการศกึษาในหลกัสตูรและ
คุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละ
รายวชิาทีเ่ปิดสอน  

2.  กาํหนดคุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อนทัง้
รายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุ่มวชิาคณติศาสตร
ศกึษา  รายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุม่วชิา
คณติศาสตร ์และรายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุ่ม
วชิาทางการศกึษา  ดงันี้ 

    (1) เป็นอาจารยป์ระจาํหรอืผูท้รงคุณวฒุิ
ภายนอกสถาบนั ทีม่คีุณวฒุไิมต่ํ่ากวา่
ปรญิญาโท หรอืดาํรงตําแหน่งวชิาการ
ไมต่ํ่ากวา่ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ใน
สาขาวชิาคณติศาสตรห์รอืคณติศาสตร
ศกึษาหรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นักบั
หลกัสตูร  

    (2) มปีระสบการณ์ดา้นการสอน อยา่ง
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น้อย 3 ปี  
    (3) มปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัทีไ่มใ่ช่

สว่นหนึ่งของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 
3.  พจิารณาและกาํหนดอาจารยผ์ูส้อนใน

แต่ละรายวชิาทีเ่ปิดสอน 
(M.Ed.Math_57_5.2_1) 

2.  ทาํหนงัสอืเชญิอาจารยผ์ูส้อน / 
อาจารยพ์เิศษ (ถา้ม)ี เป็นอาจารย์
ผูส้อนในรายวชิาทีก่าํหนด 

อยา่งน้อย  
30 วนั 
ก่อนเริม่ 
ภาค
การศกึษา 

ประธาน
กรรมการบรหิาร
หลกัสตูร 
 

 ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
ทาํหนงัสอืเชญิอาจารยป์ระจาํเป็นอาจารย์
ผูส้อนในรายวชิาทีก่าํหนด  
นอกจากนัน้  ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2557  
ยงัไดท้าํหนงัสอืเชญิ ศาสตราจารย ์ดร. 
ณรงค ์ป ัน้นิ่ม  เป็นอาจารยพ์เิศษเพือ่สอน
รายวชิา คณ 510 พชีคณติสาํหรบัคร ู  

3.  สง่สาํรบัการลงทะเบยีนสาํหรบั
นิสติแต่ละชัน้ปี ไปยงับณัฑติวทิยาลยั  
เพือ่บนัทกึขอ้มลูในระบบการ
ลงทะเบยีนของนิสติ 

อยา่งน้อย  
30 วนั 
ก่อนเริม่ 
ภาค
การศกึษา 

ประธาน
กรรมการบรหิาร
หลกัสตูร 
 

สาํรบัการลงทะเบยีนสาํหรบันิสติ 
ระดบับณัฑติศกึษา สาขา
คณติศาสตร ์ ในภาคตน้  
ปีการศกึษา 2557   
(M.Ed.Math_57_5.2_2) 
 
สาํรบัการลงทะเบยีนสาํหรบันิสติ 

ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2557  
ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง สาํรบัการ
ลงทะเบยีนสาํหรบันิสติ ระดบับณัฑติศกึษา 
สาขาคณติศาสตร ์ ในภาคตน้  
ปีการศกึษา 2557  ไปยงับณัฑติวทิยาลยั 
เพือ่บนัทกึขอ้มลูในระบบการลงทะเบยีน
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ระดบับณัฑติศกึษา สาขา
คณติศาสตร ์ใน ภาคปลาย 
ปีการศกึษา 2557 
(M.Ed.Math_57_5.2_3) 
 

ของนิสติ 
 
ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2557  
ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง สาํรบัการ
ลงทะเบยีนสาํหรบันิสติ ระดบับณัฑติศกึษา 
สาขาคณติศาสตร ์ ในภาคตน้  
ปีการศกึษา 2557  ไปยงับณัฑติวทิยาลยั 
เพือ่บนัทกึขอ้มลูในระบบการลงทะเบยีน
ของนิสติ   

4.  จดัประชุมชีแ้จงอาจารยผ์ูส้อน / 
อาจารยพ์เิศษ เกีย่วกบัเป้าหมายของ
หลกัสตูรและสาระของรายวชิา และ
มอบหมายใหจ้ดัทาํรายละเอยีดของ
รายวชิา ตามแบบ มคอ.3 / มคอ.4 

อยา่งน้อย  
30 วนั 
ก่อนเริม่ 
ภาค
การศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

คาํอธบิายรายวชิาของแต่ละ
รายวชิาทีเ่ปิดสอน  ใน มคอ.2 
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 
 
แบบฟอรม์การจดัทาํรายละเอยีด
ของรายวชิา ตามแบบ มคอ.3 / 
มคอ.4. 
(M.Ed.Math_57_5.2_4) 

ในแต่ละภาคการศกึษา  
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร   
1. เชญิอาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพ์เิศษ   

เขา้รว่มประชมุเพือ่ชีแ้จงเกีย่วกบั
เป้าหมายของหลกัสตูรและสาระของ
รายวชิา   

2. มอบหมายใหจ้ดัทาํรายละเอยีดของ
รายวชิา ตามแบบ มคอ.3 / มคอ.4 
พรอ้มแนบแบบฟอรม์การจดัทาํ
รายละเอยีดของรายวชิา ตามแบบ  
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มคอ.3 / มคอ.4  และกาํหนดวนัเวลา
สง่กลบัมาทางหลกัสตูร  

5.  จดัทาํแผนการเรยีนรู ้ตามแบบ 
มคอ.3 / มคอ.4  ใหส้อดคลอ้งกบั
เป้าหมายของหลกัสตูรและสาระของ
รายวชิา และขอ้เสนอแนะในรายงาน
ผลการดาํเนินการของรายวชิา  
(มคอ.5 / มคอ.6) ของปีการศกึษา
ก่อนหน้า (ถา้ม)ี 

อยา่งน้อย  
30 วนั 
ก่อนเริม่ 
ภาค
การศกึษา 

อาจารยผ์ูส้อน / 
อาจารยพ์เิศษ  
 

ขอ้ขอ้เสนอแนะในรายงานผลการ
ดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5 / 
มคอ.6) ของปีการศกึษา 2556  
ของรายวชิาทีเ่ปิดสอน  

ในแต่ละภาคการศกึษา  
อาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพ์เิศษ   
จดัทาํแผนการเรยีนรู ้ตามแบบ มคอ.3 / 
มคอ.4 ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของ
หลกัสตูรและสาระของรายวชิา   
และขอ้เสนอแนะในรายงานผลการ
ดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5 / มคอ.6)  
ของปีการศกึษา 2556  

6.  กาํกบั ตดิตาม และตรวจสอบ 
การจดัทาํแผนการเรยีนรู ้
และการประเมนิผลการเรยีนรู ้ 
ตามรายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3 
/ มคอ.4) 

อยา่งน้อย  
30 วนั 
ก่อนเริม่ 
ภาค
การศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 ในแต่ละภาคการศกึษา  
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร   
คอยกาํกบั ตดิตาม และตรวจสอบ 
การจดัทาํแผนการเรยีนรู ้
และการประเมนิผลการเรยีนรู ้ 
ตามรายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3 / 
มคอ.4) ของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิา 
โดยมกีารสง่เมลแ์จง้เตอืน  
และใหค้าํปรกึษา / ตอบขอ้สงสยัเกีย่วกบั
รายละเอยีดของรายวชิา 
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7.  รวบรวมรายละเอยีดของรายวชิา 
ตามแบบ มคอ.3  และ มคอ.4 ทุก
รายวชิาทีเ่ปิดสอน  แลว้เผยแพรบ่น
เวบ็ไซต ์
 

อยา่งน้อย  
30 วนั 
ก่อนเริม่ 
ภาค
การศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3 / 
มคอ.4)  ของรายวชิาทีเ่ปิดสอน 
ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2557  
(M.Ed.Math_57_5.2_5) 
 
รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3 / 
มคอ.4)  ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนใน
ภาคปลาย ปีการศกึษา 2557  
(M.Ed.Math_57_5.2_6) 

ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2557  
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร   
รวบรวมรายละเอยีดของรายวชิา  
ตามแบบ มคอ.3 / มคอ.4 ทุกรายวชิาทีเ่ปิด
สอนในภาคตน้ ปีการศกึษา 2557   
แลว้เผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องภาควชิา
คณติศาสตร ์/ คณะวทิยาศาสตร ์
 
ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2557  
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร   
รวบรวมรายละเอยีดของรายวชิา  
ตามแบบ มคอ.3 / มคอ.4 ทุกรายวชิาทีเ่ปิด
สอนในภาคปลาย ปีการศกึษา 2557   
แลว้เผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องภาควชิา
คณติศาสตร ์/ คณะวทิยาศาสตร ์

8.  กาํกบั ดแูล และจดัสิง่สนบัสนุน
การเรยีนรู ้ใหอ้าจารยผ์ูส้อน / 
อาจารยพ์เิศษ ทุกรายวชิา 

ตลอด 
ปีการศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 ตลอดปีการศกึษา   
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
ควบคุม กาํกบั ดแูล และจดัสิง่สนบัสนุน
การเรยีนรู ้ใหอ้าจารยผ์ูส้อนตามความ
ตอ้งการ  โดยใหอ้าจารยผ์ูส้อนแจง้ความ
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จาํนงมาทีอ่าจารยป์ระจาํหลกัสตูร / 
ภาควชิาคณติศาสตร ์ 

9.  ตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนและหาแนว
ทางแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีน 

ตลอด 
ปีการศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

แบบยืน่ขอ้รอ้งเรยีน เนื่องจากในภาคตน้ และภาคปลาย  
ปีการศกึษา 2557  ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีน
เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อน  ดงันัน้คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูร จงึไมไ่ดห้าแนวทางแกไ้ขขอ้
รอ้งเรยีนใดๆ 

10. ทาํแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ี
ต่อการจดัการเรยีนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อน (ปค.003 / ปค.004) 
ในระบบ  และแบบประเมนิผลการ
เรยีนรูข้องตนเอง 

อยา่งน้อย 
30 วนั 
ก่อนสิน้สดุ
ภาค
การศกึษา 

นิสติทีเ่รยีนในแต่ละ
รายวชิา 

แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อ
การจดัการเรยีนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อน (ปค.003 / ปค.004) 
ในระบบ   
(M.Ed.Math_57_5.2_7) 
 
แบบประเมนิผลการเรยีนรูข้อง
ตนเอง 
(M.Ed.Math_57_5.2_8) 
 

ในแต่ละภาคการศกึษา 
นิสติทีเ่รยีนในแต่ละรายวชิาทีเ่ปิดสอนใน
ภาคการศกึษานัน้ ทาํแบบประเมนิความพงึ
พอใจทีม่ตี่อการจดัการเรยีนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อน (ปค.003 / ปค.004) ใน
ระบบ  และทาํแบบประเมนิผลการเรยีนรู้
ของตนเอง ในแต่ละรายวชิา (เขยีนลง
กระดาษ) 
 
ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2557 
ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการ
จดัการเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน 
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(ปค.003 / ปค.004) อยูใ่นระดบัดมีาก  
(M.Ed.Math_57_5.2_9) 
 
ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2557 
ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการ
จดัการเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน 
(ปค.003 / ปค.004) อยูใ่นระดบัดมีาก 
เชน่กนั 
(M.Ed.Math_57_5.2_10) 

11.  ตรวจสอบผลการประเมนิความ
พงึพอใจและหาแนวทางการปรบัปรงุ
การจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์
ผูส้อน / อาจารยพ์เิศษ (ถา้ม)ี 
 

ภายใน 
30 วนั 
หลงัสิน้สดุปี
การศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

ผลการประเมนิผลการเรยีนรูข้อง
ตนเอง (ในแต่ละรายวชิา)  
(M.Ed.Math_57_5.2_11) 

เนื่องจากผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ี
ต่อการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์
ผูส้อน อยูใ่นระดบัดมีาก และไมม่ี
ขอ้เสนอแนะ  ดงันัน้คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูร  จงึไมไ่ดห้าแนวทางการปรบัปรงุ
การจดัการเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน 
/ อาจารยพ์เิศษ 

12. ประชุมอาจารยผ์ูส้อน / อาจารย์
พเิศษ  เพือ่ทวนสอบผลสมัฤทธิท์ุก
รายวชิาทีเ่ปิดสอน 

ภายใน 
30 วนั 
หลงัสิน้สดุปี
การศกึษา 

อาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 
คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 ในแต่ละภาคการศกึษา  
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
ประชุมอาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพ์เิศษ  
ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน  เพือ่ทวนสอบ



รายงานการประเมนิตนเอง หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์       หน้า  163 

ระบบ 
กลไก 
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ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนิสติ  
ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2557 
ประชุมเมือ่วนัที ่ 6  มกราคม พ.ศ. 2557   
ซึง่ผลการประชุม พบวา่   
ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน มผีลการประเมนิผล
การเรยีนรู ้(ดา้นความรู)้ ของนิสติ ที่
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูข้อง
รายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  
(M.Ed.Math_57_5.2_12) 
 
สาํหรบัภาคปลาย ปีการศกึษา 2557 
ประชุมเมือ่วนัที ่9  มถิุนายน พ.ศ. 2557  
ซึง่ผลการประชุม พบวา่  ทกุรายวชิาทีเ่ปิด
สอน มผีลการประเมนิผลการเรยีนรู ้(ดา้น
ความรู)้ ของนิสติ ทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การเรยีนรูข้องรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4) 
เชน่กนั 
(M.Ed.Math_57_5.2_13) 

13.  มอบหมายใหอ้าจารยผ์ูส้อน / 
อาจารยพ์เิศษ จดัทาํรายงานผลการ

ภายใน 
30 วนั 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 ในแต่ละภาคการศกึษา  
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
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ระบบ 
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ดาํเนินการของรายวชิา ตามแบบ 
มคอ.5/ มคอ.6  ภายใน 30 วนั   
หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอน 
(ทุกรายวชิา) 

หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา 

1.  มอบหมายใหอ้าจารยผ์ูส้อน / อาจารย์
พเิศษ จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการ
ของรายวชิา ตามแบบ มคอ.5/ มคอ.6   
ภายใน 30 วนั  หลงัสิน้สดุภาค
การศกึษาทีเ่ปิดสอน (ทุกรายวชิา) 

2.  กาํหนดวนัทีจ่ดัสง่รายงานผลการ
ดาํเนินการของรายวชิา  
(มคอ.5/ มคอ.6) 

14. กาํกบั ตดิตาม และตรวจสอบการ
จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของ
รายวชิา ตามแบบ มคอ.5/ มคอ.6   

ภายใน 
30 วนั 
หลงัสิน้สดุ
ภาค
การศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 ในแต่ละภาคการศกึษา  
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
กาํกบั ตดิตาม และตรวจสอบการจดัทาํ
รายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา  
ตามแบบ มคอ.5/ มคอ.6   

15.  รวบรวมรายงานผลการ
ดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5 / 
มคอ.6) ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน แลว้
เผยแพรบ่นเวบ็ไซต ์
 

ภายใน 
30 วนั 
หลงัสิน้สดุปี
การศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

รายงานผลการดาํเนินการของ
รายวชิา (มคอ.5 / มคอ.6)  
ของทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน  
ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2557 
(M.Ed.Math_57_5.2_14) 
 
รายงานผลการดาํเนินการของ

ในแต่ละภาคการศกึษา  
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
1.  รวบรวมรายงานผลการดาํเนินการของ

รายวชิา ตามแบบ มคอ.5 / มคอ.6  
ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน   

2. เผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องภาควชิา
คณติศาสตร ์/ คณะวทิยาศาสตร ์
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ระบบ 
กลไก 
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รายวชิา (มคอ.5 / มคอ.6)  
ของทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน  
ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2557 
(M.Ed.Math_57_5.2_15) 

16.  ตรวจสอบผลการประเมนิความ
พงึพอใจทีม่ตี่อการจดัการเรยีนการ
สอนของอาจารยผ์ูส้อน และเสนอแนว
ทางการปรบัปรงุระบบและกลไกใน
การกาํหนดผูส้อน การกาํกบั ตดิตาม
และตรวจสอบการจดัทาํแผนการ
เรยีนรู ้(มคอ.3 / มคอ.4) 
 

ภายใน 
60 วนั 
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
1.  รว่มกนัตรวจสอบผลการประเมนิความ

พงึพอใจทีม่ตี่อการจดัการเรยีนการสอน
ของอาจารยผ์ูส้อน (ปค.003 / ปค.004) 
และแบบประเมนิผลการเรยีนรูข้อง
ตนเองในแต่ละรายวชิาทีน่ิสติเรยีน  
พบวา่  นิสติมคีวามพงึพอใจต่อการ
จดัการเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน 
(ปค.003 / ปค.004) ทัง้ภาคตน้และภาค
ปลาย อยูใ่นระดบัดมีาก และไมม่ี
ขอ้เสนอแนะใดๆ เกีย่วกบัการจดัการ
เรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน 

2.  เสนอแนวทางการปรบัปรงุระบบและ
กลไกในการแนวทางการปรบัปรงุระบบ
และกลไกในการกาํหนดผูส้อน การ
กาํกบั ตดิตามและตรวจสอบการจดัทาํ
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ระบบ 
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แผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 / มคอ.4) ดงันี้ 
    (1)  ในแต่ละรายวชิา ควรมอีาจารย์

ผูส้อนอยา่งน้อย 2 คน รว่มกนัจดัการ
เรยีนการสอน  เพือ่ใหน้ิสติเหน็ความ
หลากหลายในการจดัการเรยีนการสอน  
กลยทุธก์ารสอน  การประเมนิผลการ
เรยีนรู ้และประสบการณ์ทางวชิาการ
และการวจิยั   

    (2) ควรจดัทาํแผนการเรยีนรูแ้ละการ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้ใหส้อดคลอ้งกบั
ผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ 

2.  ทุกคนเหน็ดว้ยกบัขอ้เสนอแนะขา้งตน้ 
และใหเ้ริม่ดาํเนินการในปีการศกึษา 
2558  

(M.Ed.Math_57_5.2_16) 
 
ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558 
ในแต่ละรายวชิาทีเ่ปิดสอน มอีาจารยผ์ูส้อน 

จาํนวน 2 คน รว่มกนัจดัการเรยีนการ
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สอน  เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  
(M.Ed.Math_57_5.2_17) 

17.  นําเสนอผลการประเมนิความพงึ
พอใจทีม่ตี่อการจดัการเรยีนการสอน
ของอาจารยผ์ูส้อน  และเสนอแนว
ทางการปรบัปรงุระบบและกลไกใน
การกาํหนดผูส้อน การกาํกบั ตดิตาม
และตรวจสอบการจดัทาํแผนการ
เรยีนรู ้(มคอ.3 / มคอ.4) ต่อทีป่ระชุม
ภาควชิาคณติศาสตร ์ เพือ่นํา
ขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุมคณะ
วทิยาศาสตร ์
 

ภายใน 
60 วนั 
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา 

ประธาน
กรรมการบรหิาร
หลกัสตูร 

 ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
นําเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ี
ต่อการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์
ผูส้อน  และเสนอแนวทางการปรบัปรงุ
ระบบและกลไกในการกาํหนดผูส้อน  
การกาํกบั ตดิตามและตรวจสอบการจดัทาํ
แผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 / มคอ.4)  
ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตร ์  
เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุมคณะ
วทิยาศาสตร ์
เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
(M.Ed.Math_57_5.2_18) 

18. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงาน
ของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  
โดยมกีารนําเสนอผลการประเมนิ
ความพงึพอใจทีม่ตี่อการจดัการเรยีน
การสอนของอาจารยผ์ูส้อน   
และเสนอแนวทางการปรบัปรงุระบบ

ภายใน 
60 วนั 
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
รว่มกนัจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของ
หลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  โดยมกีาร
นําเสนอผลการประเมนิและแนวทางการ
ปรบัปรงุระบบและกลไกในการกาํหนด
อาจารยผ์ูส้อน การกาํกบั ตดิตาม และ
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และกลไกในการกาํหนดผูส้อน  
การกาํกบั ตดิตามและตรวจสอบการ
จดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 /  
มคอ.4) อยูด่ว้ย  เพือ่นําไปใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการกาํหนดอาจารยผ์ูส้อน 
การกาํกบั ตดิตามและตรวจสอบ 
การจดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู ้
(มคอ.3 / มคอ.4)   
ในปีการศกึษาถดัไป 

ตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 
/ มคอ.4) อยูด่ว้ย เพือ่นําไปใช ้/ ปรบัปรงุ 
ในปีการศกึษา 2558  และในปีการศกึษา
ถดัไป 
(M.Ed.Math_57_5.2_19) 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
M.Ed.Math_57_5.2_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  

เรือ่ง รายวชิาทีเ่ปิดสอนตามแผนการศกึษา ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2557  
และอาจารยผ์ูส้อน 

M.Ed.Math_57_5.2_2 สาํรบัการลงทะเบยีนสาํหรบันิสติ ระดบับณัฑติศกึษา สาขาคณติศาสตร ์ 
ใน ภาคตน้ ปีการศกึษา 2557   

M.Ed.Math_57_5.2_3 สาํรบัการลงทะเบยีนสาํหรบันิสติ ระดบับณัฑติศกึษา สาขาคณติศาสตร ์ 
ใน ภาคปลาย ปีการศกึษา 2557   

M.Ed.Math_57_5.2_4 แบบฟอรม์การจดัทาํรายละเอยีดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.3 
M.Ed.Math_57_5.2_5 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  ของรายวชิาทีเ่ปิดสอน 

ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2557   
M.Ed.Math_57_5.2_6 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  ของรายวชิาทีเ่ปิดสอน 

ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2557  
M.Ed.Math_57_5.2_7 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์

ผูส้อน (ปค.003 / ปค.004) ในระบบ   
M.Ed.Math_57_5.2_8 แบบประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเอง 
M.Ed.Math_57_5.2_9 ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์

ผูส้อน (ปค.003 / ปค.004) ของรายวชิาทีเ่ปิดสอน  
ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2557  

M.Ed.Math_57_5.2_10 ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์
ผูส้อน (ปค.003 / ปค.004) ของรายวชิาทีเ่ปิดสอน  
ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2557 

M.Ed.Math_57_5.2_11 ผลการประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเอง (ในแต่ละรายวชิา)  
M.Ed.Math_57_5.2_12 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  

เรือ่ง การทวนสอบผลสมัฤทธิ ์ของรายวชิาทีเ่ปิดสอน ในภาคตน้ ปี
การศกึษา 2557 

M.Ed.Math_57_5.2_13 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
เรือ่ง การทวนสอบผลสมัฤทธิ ์ของรายวชิาทีเ่ปิดสอน ในภาคปลาย ปี
การศกึษา 2557 

M.Ed.Math_57_5.2_14 รายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5 / มคอ.6) ของทุกรายวชิาที่
เปิดสอน ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2557 

M.Ed.Math_57_5.2_15 รายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5 / มคอ.6) ของทุกรายวชิาที่
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รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
เปิดสอน ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2557 

M.Ed.Math_57_5.2_16 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
เรือ่ง  ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อน และแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการกาํหนด
ผูส้อน การกาํกบั ตดิตามและตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 / 
มคอ.4) 

M.Ed.Math_57_5.2_17 รายงานการประชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ครัง้ที ่6 / 2558 
เมือ่วนัที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

M.Ed.Math_57_5.2_18 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร (มคอ.7) 
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5.2.2 การแต่งตัง้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์และการควบคมุหวัข้อปริญญานิพนธ ์
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2557) มนิีสติ

กาํลงัศกึษาอยูใ่นชัน้ปีที ่1  และยงัไมไ่ดท้าํปรญิญานิพนธ ์ จงึไมม่กีารแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธ ์และการควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์

ในทาํนองเดยีวกนั  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2555)  มนิีสติกาํลงัศกึษาอยูใ่นชัน้ปีที ่2 และกาํลงัศกึษาคน้ควา้หาหวัขอ้ปรญิญานิพนธอ์ยู ่ จงึไม่
มกีารแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์และการควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2552) มนิีสติ
กาํลงัศกึษาอยูใ่นชัน้ปีที ่4  และกาํลงัศกึษาคน้ควา้หาหวัขอ้ปรญิญานิพนธอ์ยู ่ จงึไมม่กีารแต่งตัง้
อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์และการควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ เชน่กนั 

อยา่งไรกต็าม  เพือ่ใหนิ้สติประสบผลสาํเรจ็ในการทาํปรญิญานิพนธ ์ หลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  ไดว้างแผนและกาํหนดระบบและ
กลไกในการแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธแ์ละการควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ดงัแผนผงั 
5.2(2) 
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แผนผงั 5.2(2)    ระบบและกลไกในการแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ 
และการควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์
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10. นิสิต
ทําแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการควบคุมดูแลและการให้คําปรึกษาปริญญานพินธ์

11. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ตรวจสอบผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการควบคุมดูแลและการให้คําปรึกษาปริญญานพินธ์

และหาแนวทางการปรับปรุงระบบและกลไกในการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานพินธ์
และการควบคุมปริญญานพินธ์

9. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ตรวจสอบข้อร้องเรียนและหาแนวทางแก้ปัญหาข้อร้องเรียนน้ัน

แล้วแจ้งผลการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนแก่นิสิต

A BC

12. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
นาํเสนอผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอ่การควบคุมดูแลและการให้คําปรึกษาปริญญานิพนธ์

และแนวทางการปรับปรุงระบบและกลไกในการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์
และการควบคุมปริญญานพินธ์ ต่อท่ีประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์

เพ่ือนาํข้อเสนอแนะเข้าสู่ท่ีประชุมคณะวิทยาศาสตร์

13. อาจารย์ประจําหลักสูตร
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

โดยมีการนาํเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบและกลไกในการแตง่ต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์
และการควบคุมปริญญานิพนธ์ อยู่ด้วย

เพ่ือนาํไปใช้เปน็ข้อมูลในการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานพินธ์ และการควบคุมปริญญานิพนธ์
ในปกีารศึกษาถัดไป  

แผนผงั 5.2(2)   ระบบและกลไกในการแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ 
และการควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์
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ตวับง่ช้ีท่ี 5.3  การประเมินผูเ้รียน  

ชนิดของตวับง่ช้ี  กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดาํเนินงาน ระดบัคุณภาพตามเกณฑ ์เทา่กบั 3  มคีุณภาพ ปานกลาง 

ผลการดาํเนินงาน   

 

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
และการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  ไดม้ี
วางแผนและกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด)  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ วา่ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาปีพ.ศ. 2554 หมวดที ่5  การวดัและประเมนิผล
การศกึษา  โดยใชร้ะบบคา่ระดบัขัน้ในการประเมนิผลการศกึษาของแต่ละรายวชิา และในการประเมนิ
คุณภาพปรญิญานิพนธ ์ และมกีารประชมุคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเพือ่พจิารณาผลสมัฤทธิข์อง
นิสติ ซึง่เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมนิของ มคอ. 3 ของรายวชิาทีท่าํการสอนในแต่ละภาคการศกึษา 

ผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา (มคอ.) ทีก่าํหนดไวใ้นหมวดที ่4  
ผลการเรยีนรู ้กลยทุธก์ารสอนและการประเมนิผล มทีัง้หมด 6 ดา้น  ซึง่ไดแ้ก่  

(1) ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม   

(2) ดา้นความรู ้ 

(3) ดา้นทกัษะทางปญัญา  

(4) ดา้นทกัษะดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ  

(5) ดา้นทกัษะทางการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

(6) ดา้นทกัษะการจดัการเรยีนรู ้
 

เพือ่ประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติทัง้ 6 ดา้น หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) ไดม้กีารวางแผนและกาํหนดระบบและกลไกในการ
ประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิและการตรวจสอบการ
ประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ ดงัแผนผงั 
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1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กําหนดเปา้หมายของการประเมินการเรียนรู้นิสิต และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)
โดยอ้างอิงข้อมูลจาก รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

ของปกีารศึกษาก่อนหนา้ (ถ้ามี) 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จัดประชุมช้ีแจงอาจารย์ผู้สอน / อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) ทุกรายวิชาท่ีเปดิสอน

เก่ียวกับการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
และมอบหมายให้ออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา (มคอ.3 / มคอ.4)

3. อาจารย์ผู้สอน / อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)
ออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ของนสิิต

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาท่ีสอน (มคอ.3 / มคอ.4)
และข้อแนะแนะในรายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา (มคอ.5 / มคอ.6) ของปกีารศึกษาก่อนหนา้ (ถ้ามี)

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กํากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา (มคอ.3 / มคอ.4)

C

มีข้อร้องเรียน
เก่ียวกับการประเมินผลการเรียนรู้

หรือไม่

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ตรวจสอบข้อร้องเรียนและหาแนวทางแก้ข้อร้องเรียนน้ัน

แล้วแจ้งผลการแก้ข้อร้องเรียนแก่นสิิต

A

ไมม่ีมี

6. นสิิตท่ีเรียนในแต่ละรายวิชา
ทําแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต (ปค.003) (ในแต่ละรายวิชา)  

และทําแบบประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง (ในแต่ละรายวิชา)

7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ตรวจสอบผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต (ปค.003) 

และผลการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง (ในแต่ละรายวิชา)

B  

แผนผงั 5.3(1)  ระบบและกลไกในการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.) และการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ  
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9. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ตรวจสอบและหาแนวทางการปรับปรุงระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)
และการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต

10. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
นาํเสนอผลการตรวจสอบและหาแนวทางการปรับปรุงระบบและกลไก

ในการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)
และการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต

ต่อท่ีประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือนาํข้อเสนอแนะเข้าสู่ท่ีประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ต่อไป

11. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7

โดยมีการนาํเสนอผลการตรวจสอบและหาแนวทางการปรับปรุงระบบและกลไก
ในการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)

และการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต อยู่ด้วย
เพ่ือนาํไปใช้เปน็ข้อมูลในการประเมินผลการเรียนรู้ ในปกีารศึกษาถัดไป

ส้ินสุดปกีารศึกษา
หรือไม่

ดําเนินการซํา้
ในภาคการศึกษา

ถัดไป
ใช่ ไม่ใช่

C A B

8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประชุมอาจารย์ผู้สอน / อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) ทุกรายวิชาท่ีเปดิสอน

เพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต

 

แผนผงั 5.3(1)   ระบบและกลไกในการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิและการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ (ต่อ) 
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แผนผงั 5.3(2)  ระบบและกลไกในการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.) และการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ (ปรบัใหม)่ 
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9. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ตรวจสอบและหาแนวทางการปรับปรุงระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)
และการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต

10. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
นาํเสนอผลการตรวจสอบและหาแนวทางการปรับปรุงระบบและกลไก

ในการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)
และการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต

ต่อท่ีประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือนาํข้อเสนอแนะเข้าสู่ท่ีประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ต่อไป

11. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7

โดยมีการนาํเสนอผลการตรวจสอบและหาแนวทางการปรับปรุงระบบและกลไก
ในการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)

และการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต อยู่ด้วย
เพ่ือนาํไปใช้เปน็ข้อมูลในการประเมินผลการเรียนรู้ ในปกีารศึกษาถัดไป

ส้ินสุดปกีารศึกษา
หรือไม่

ดําเนินการซํา้
ในภาคการศึกษา

ถัดไป
ใช่ ไม่ใช่

C A B

8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประชุมอาจารย์ผู้สอน / อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) ทุกรายวิชาท่ีเปดิสอน

เพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต

 

แผนผงั 5.3(2)  ระบบและกลไกในการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.) และการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ (ปรบัใหม)่ (ต่อ) 
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จากแผนผงั  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการ
ประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิและการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ  ซึง่มผีลการดาํเนินงาน ดงันี้  

ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.  กาํหนดเป้าหมายของการประเมนิ
การเรยีนรูน้ิสติ และเกณฑก์ารสาํเรจ็
การศกึษาตามหลกัสตูร  ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แหง่ชาต ิ(สกอ.)  โดยอา้งองิขอ้มลู
จาก รายละเอยีดของหลกัสตูร  
(มคอ.2)  และรายงานผลการ
ดาํเนินการของหลกัสตูร (มคอ.7)  
ของปีการศกึษาก่อนหน้า (ถา้ม)ี  
 

อยา่งน้อย  
60 วนั 
ก่อนเริม่ 
ภาค
การศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.) 
 
รายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.2)  
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)   
 
รายงานผลการดาํเนินการของ
หลกัสตูร (มคอ.7) ของปีการศกึษา 
2556 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
รว่มกนักาํหนดเป้าหมายของการประเมนิ
การเรยีนรูน้ิสติ  หลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบั
คะแนน (เกรด)  และเกณฑก์ารสาํเรจ็
การศกึษาตามหลกัสตูร  ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ
(มคอ.)  รายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.2)  
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2557)  และรายงานผลการดาํเนินการของ
หลกัสตูร (มคอ.7) ของปีการศกึษา 2556  
ดงันี้  
1.  กาํหนดใหม้กีารประเมนิการเรยีนรูน้ิสติ 

ทัง้ 6 ดา้น ซึง่ไดแ้ก่ 
     (1)  ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม   
     (2)  ดา้นความรู ้ 
     (3)  ดา้นทกัษะทางปญัญา  
     (4)  ดา้นทกัษะดา้นความสมัพนัธ์
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ  
     (5)  ดา้นทกัษะทางการวเิคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ  

     (6)  ดา้นทกัษะการจดัการเรยีนรู ้
     และใชห้ลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบั

คะแนน ทีเ่ป็นไปตามขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วา่ดว้ย
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษาปีพ.ศ. 
2554 หมวดที ่5  การวดัและ
ประเมนิผลการศกึษา 

2.  กาํหนดใหเ้กณฑก์ารสาํเรจ็การศกึษา
ตามหลกัสตูร เป็นไปตามขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วา่ดว้ย
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.
2554 หมวดที ่9 การขอรบัปรญิญาหรอื
ประกาศนียบตัร ขอ้ที ่48  

3.  กาํหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร และอาจารยผ์ูส้อน เพือ่
พจิารณาทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนิสติ  
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ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ซึง่เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมนิของ 
มคอ.3 / มคอ.4  ของรายวชิาทีเ่ปิดสอน 

(M.Ed.Math_57_5.3_1) 
2.  จดัประชุมชีแ้จงอาจารยผ์ูส้อน / 
อาจารยพ์เิศษ (ถา้ม)ี ทุกรายวชิาที่
เปิดสอน เกีย่วกบัการประเมนิผลการ
เรยีนรูข้องนิสติ  และมอบหมายให้
ออกแบบการประเมนิผลการเรยีนรู้
ของนิสติ  ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การเรยีนรูข้องรายวชิา (มคอ.3)   

อยา่งน้อย  
30 วนั 
ก่อนเริม่ 
ภาค
การศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
จดัประชุมชีแ้จงอาจารยผ์ูส้อน / อาจารย์
พเิศษ (ถา้ม)ี ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน 
เกีย่วกบัการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ  
และมอบหมายใหอ้อกแบบการประเมนิผล
การเรยีนรูข้องนิสติ  ใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรยีนรูข้องรายวชิา (มคอ.3 / 
มคอ.4) 

3.  ออกแบบการประเมนิผลการ
เรยีนรูข้องนิสติ  ใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรยีนรูข้องรายวชิาที่
สอน (มคอ.3 / มคอ.4) และขอ้แนะ
แนะในรายงานผลการดาํเนินการของ
รายวชิา (มคอ.5 / มคอ.6) ของปี
การศกึษาก่อนหน้า (ถา้ม)ี 

อยา่งน้อย  
30 วนั 
ก่อนเริม่ 
ภาค
การศกึษา 

อาจารยผ์ูส้อน / 
อาจารยพ์เิศษ  
(ถา้ม)ี 

 อาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพ์เิศษ  
ออกแบบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ  
ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูข้อง
รายวชิาทีส่อน (มคอ.3 / มคอ.4)   
และขอ้แนะแนะในรายงานผลการ
ดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5 / มคอ.6) 
ของปีการศกึษา 2556  

4.  กาํกบั ดแูล ตดิตาม และ
ตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรู้

ตลอด 
ปีการศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 ในแต่ละภาคการศกึษา  
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
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ของนิสติ ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การเรยีนรูข้องรายวชิา (มคอ.3 / 
มคอ.4) 

กาํกบั ดแูล ตดิตาม และตรวจสอบการ
ประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ ให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูข้อง
รายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  

5.  ตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนและหา
แนวทางแกข้อ้รอ้งเรยีนนัน้  แลว้แจง้
ผลการแกข้อ้รอ้งเรยีนแก่นิสติ 
 

ตลอด 
ปีการศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 ในภาคตน้ ปีการศกึษา  2557 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
ตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนของนิสติเกีย่วกบั 
การประเมนิผลการเรยีนรู ้ พบวา่   
ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีนจากนิสติ และไมม่ี
ขอ้เสนอแนะใดๆ   จงึไมม่กีารหาแนวทาง
แกข้อ้รอ้งเรยีน 
 
ในภาคปลาย ปีการศกึษา  2557 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
ตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนของนิสติเกีย่วกบั 
การประเมนิผลการเรยีนรู ้ พบวา่   
ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีนจากนิสติ และไมม่ี
ขอ้เสนอแนะใดๆ   จงึไมม่กีารหาแนวทาง
แกข้อ้รอ้งเรยีน  เชน่กนั 
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6.  ทาํแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ี
ต่อการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ 
(ปค.003) (ในแต่ละรายวชิา) ในระบบ  
และทาํแบบประเมนิผลการเรยีนรูข้อง
ตนเอง (ในแต่ละรายวชิา)  

อยา่งน้อย 
30 วนั  
ก่อนสิน้สดุ 
ภาค
การศกึษา   

นิสติทีเ่รยีนในแต่ละ
รายวชิา 

แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อ
การประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ
(M.Ed.Math_57_5.3_2) 

นิสติทีเ่รยีนในแต่ละรายวชิา 
ทาํแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการ
ประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ (ปค.003) 
(ในแต่ละรายวชิา) ในระบบ  และทาํแบบ
ประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเอง (ในแต่ละ
รายวชิา) 

7.  ตรวจสอบผลการประเมนิความพงึ
พอใจทีม่ตี่อการประเมนิผลการเรยีนรู้
ของนิสติ (ปค.003) และผลการ
ประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเอง (ใน
แต่ละรายวชิา) 
  

ภายใน 30วนั 
หลงัสิน้สดุ 
ภาค
การศกึษา  

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

ผลการแบบประเมนิความพงึพอใจ
ทีม่ตี่อการประเมนิผลการเรยีนรู้
ของนิสติ (ปค.003) (ในแต่ละ
รายวชิา) 
(M.Ed.Math_57_5.3_3) 
ผลการประเมนิผลการเรยีนรูข้อง
ตนเอง (ในแต่ละรายวชิา) 
(M.Ed.Math_57_5.3_4) 

ในแต่ละภาคการศกึษา 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
ตรวจสอบผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ี
ต่อการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ 
พบวา่  นิสติมคีวามพงึพอใจต่อการ
ประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ (ปค.003) 
ทัง้ภาคตน้และภาคปลาย อยูใ่นระดบัดมีาก 
และไมม่ขีอ้เสนอแนะใดๆ เกีย่วกบัการ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้ของอาจารยผ์ูส้อน 

8.  ประชุมอาจารยผ์ูส้อน / อาจารย์
พเิศษ (ถา้ม)ี ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน  
เพือ่ทวนสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของนิสติ  
 

ภายใน  
30 วนั  
หลงัสิน้สดุ 
ภาค
การศกึษา  

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 ในแต่ละภาคการศกึษา  
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
ประชุมอาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพ์เิศษ  
ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน  เพือ่ทวนสอบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนิสติ  



รายงานการประเมนิตนเอง หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์       หน้า  184 

ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ในภาคตน้ ประชุมเมือ่วนัที ่ 6  มกราคม 
พ.ศ. 2557   ซึง่ผลการประชุม พบวา่   
ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน มผีลการประเมนิผล
การเรยีนรู ้(ดา้นความรู)้ ของนิสติ ที่
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูข้อง
รายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  
(M.Ed.Math_57_5.3_5) 
 
สาํหรบัภาคปลาย ประชุมเมือ่วนัที ่  
9  มถิุนายน พ.ศ. 2557  ซึง่ผลการประชุม 
พบวา่  ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน มผีลการ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้(ดา้นความรู)้ ของ
นิสติ ทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรู้
ของรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4) เชน่กนั 
(M.Ed.Math_57_5.3_6) 

9.  ตรวจสอบและหาแนวทางการ
ปรบัปรงุระบบและกลไกในการ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.) และ

ภายใน  
60 วนั  
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา  

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 หลงัสิน้สดุปีการศกึษา 2557 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
1.  รว่มกนัตรวจสอบการประเมนิผลการ

เรยีนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.) และ
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การตรวจสอบการประเมนิผลการ
เรยีนรูข้องนิสติ  
  

การตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรู้
ของนิสติ  ในแต่ละรายวชิาทีเ่ปิดสอน 
ซึง่พบวา่ อาจารยผ์ูส้อน (บางคน) ขาด
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการ
ออกแบบการประเมนิผลการเรยีนรูข้อง
นิสติ และการกาํหนดเกณฑก์ารให้
คะแนนแบบรบูรกิ (Rubric Scoring)  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.) 

2.  เสนอแนวทางการปรบัปรงุระบบและ
กลไกในการประเมนิผลการเรยีนรูข้อง
นิสติ  ซึง่มขีอ้เสนอแนะ  ดงันี้ 

    (1) ควรมกีารใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัการออกแบบการประเมนิผล
การเรยีนรูข้องนิสติ และการกาํหนด
เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรบูรกิ (Rubric 
Scoring)  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.)   
แก่อาจารยผ์ูส้อน ก่อนมอบหมายให้
ออกแบบการประเมนิผลการเรยีนรูข้อง



รายงานการประเมนิตนเอง หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์       หน้า  186 

ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

นิสติ ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรยีนรูข้องรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  

    (2) ปรบัแผนผงั 5.3(1)  โดยการเพิม่
ข ัน้ตอน “คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง 
การออกแบบการประเมนิผลการเรยีนรู้
ของนิสติ และการกาํหนดเกณฑก์ารให้
คะแนนแบบรบูรกิ (Rubric Scoring)  
แลว้เชญิอาจารยป์ระจาํ (ทกุคน) เขา้
รว่มโครงการ”  ดงัแผนผงั 5.3(2)  

3.  ทุกคนเหน็ดว้ยกบัขอ้เสนอขา้งตน้ และ
กาํหนดใหด้าํเนินการในปีการศกึษา 
2558  ดงันี้ 

    (1) กาํหนดใหจ้ดั “โครงการอบรมเชิง
ปฏิบตัิการ เรื่อง การออกแบบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต และ
การกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนน
แบบรบูริก (Rubric Scoring)”  แลว้
เชญิอาจารยป์ระจาํ (ทุกคน) เขา้รว่ม
โครงการ ก่อนเปิดสอนในปีการศกึษา 
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2558   
    (2) ใหเ้ริม่ใชแ้ผนผงั 5.3(2) ในปี

การศกึษา 2558  
(M.Ed.Math_57_5.3_7) 

10.  นําเสนอผลการตรวจสอบและ
แนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไก 
ในการประเมนิผลการเรยีนรู ้ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.)  
และการตรวจสอบการประเมนิผลการ
เรยีนรูข้องนิสติ  ต่อทีป่ระชมุภาควชิา
คณติศาสตร ์ เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้
สูท่ีป่ระชุมคณะวทิยาศาสตร ์ต่อไป 

ภายใน  
60 วนั  
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา  

ประธาน
กรรมการบรหิาร
หลกัสตูร 

 ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
นําเสนอผลการตรวจสอบและแนวทางการ
ปรบัปรงุระบบและกลไกในการประเมนิผล
การเรยีนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.)  
และการตรวจสอบการประเมนิผลการ
เรยีนรูข้องนิสติ  ต่อทีป่ระชมุภาควชิา
คณติศาสตร ์ เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ี่
ประชุมคณะวทิยาศาสตร ์ต่อไป 
เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
(M.Ed.Math_57_5.3._8) 

11.  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงาน
ของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 โดยมี
การนําเสนอผลการตรวจสอบและหา
แนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไก 
ในการประเมนิผลการเรยีนรู ้ตาม

ภายใน  
60 วนั  
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา  

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
 

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของ
หลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 โดยมกีาร
นําเสนอผลการตรวจสอบและหาแนว
ทางการปรบัปรงุระบบและกลไก 
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.) และ
การตรวจสอบการประเมนิผลการ
เรยีนรูข้องนิสติ อยูด่ว้ย  
เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้ในปีการศกึษา
ถดัไป 
 

ในการประเมนิผลการเรยีนรู ้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ
(มคอ.) และการตรวจสอบการประเมนิผล
การเรยีนรูข้องนิสติ อยูด่ว้ย  
เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการประเมนิผล
การเรยีนรู ้ในปีการศกึษา 2558 และปี
การศกึษาถดัไป 
(M.Ed.Math_57_5.3_9) 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
M.Ed.Math_57_5.3_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  

เรือ่ง กาํหนดเป้าหมายของการประเมนิการเรยีนรูนิ้สติ และเกณฑก์าร
สาํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร  ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แหง่ชาต ิ(สกอ.)   

M.Ed.Math_57_5.3_2 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ 
M.Ed.Math_57_5.3_3 ผลการแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ 

(ปค.003) (ในแต่ละรายวชิา) 
M.Ed.Math_57_5.3_4 ผลการประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเอง (ในแต่ละรายวชิา) 
M.Ed.Math_57_5.3_5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  

เรือ่ง ผลการทวนสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนิสติ ในภาคตน้  
ปีการศกึษา 2557  

M.Ed.Math_57_5.3_6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
เรือ่ง ผลการทวนสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนิสติ ในภาคปลาย  
ปีการศกึษา 2557 

M.Ed.Math_57_5.3_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
เรือ่ง ผลการตรวจสอบและแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ
(มคอ.) และการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ  

M.Ed.Math_57_5.3_8 รายงานการประชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ครัง้ที ่6 / 2558 
เมือ่วนัที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

M.Ed.Math_57_5.3_9 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร (มคอ.7) 
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5.3.2 การกาํกบัการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลกัสตูร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7) 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์กาํหนดใหม้รีะบบการวดัและประเมนิใน
ระดบัรายวชิาและทบทวนระบบดว้ยคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  กาํหนดใหม้กีารประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเพือ่พจิารณาผลสมัฤทธิข์องนิสติ ซึง่เป็นตามเกณฑก์ารประเมนิของ 
มคอ. 3 ของรายวชิาทีท่าํการสอนในแต่ละภาคการศกึษา 

อาจารยผ์ูส้อน (ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน) ประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนและจดัทาํรายงาน
ผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5 / มคอ.6)  ภายใน 30 วนัหลงัสิน้สดุภาคการศกึษา  เพือ่ให้
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรกาํกบั  ดแูล  ตดิตาม และรวบรวมเพือ่เผยแพรท่างอนิเตอรเ์น็ตทีเ่วบ็ไซด์
ของภาควชิาคณติศาสตร ์ อาจารยผ์ูส้อนทีร่บัผดิชอบรายวชิาเดยีวกนั กาํหนดระบบและมาตรฐานการ
ประเมนิผลรว่มกนัและใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานหลกัสตูร ทาํการทวนสอบโดยการประชุมตดัสนิผล
การเรยีนรว่มกนัผา่นทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

นอกจากนัน้ ยงักาํหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรประเมนิหลกัสตูร แลว้จดัทาํรายงาน
ผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร (มคอ.7)  ภายใน 60 วนัหลงัสิน้สดุปีการศกึษา   เพือ่เผยแพรท่าง
อนิเตอรเ์น็ตทีเ่วบ็ไซดข์องภาควชิาคณติศาสตร ์  

5.3.3  การประเมินปริญญานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา   
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์กาํหนดใหม้รีะบบและกลไกในการกาํ

หบั การดแูล และการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ดงัรายละเอยีดในหวัขอ้ 3.2.2  และกาํหนดใหม้ี
ระบบและกลไกในการใหค้าํปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ละการควบคุมปรญิญานิพนธ ์ดงัรายละเอยีดใน
หวัขอ้ 5.2.2   

สาํหรบัการประเมนิปรญิญานิพนธ ์ หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 
กาํหนดใหม้คีณะกรรมการสอบปากเปลา่เกีย่วกบัปรญิญานิพนธ ์ซึง่ประกอบดว้ย อาจารยท์ีป่รกึษา
ปรญิญานิพนธห์ลกั  อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธร์ว่ม  กรรมการบรหิารหลกัสตูรจาํนวน 1 คน ซึง่
เคยเขา้ประชมุพจิารณาเคา้โครงปรญิญานิพนธข์องนิสติและไมใ่ชอ่าจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธห์ลกั
และอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธร์ว่มของนิสติ  และผูท้รงคุณวุฒภิายนอกจาํนวน 1 คน โดยเป็นการ
เสนอของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและแต่งตัง้จากบณัฑติวทิยาลยั   

คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกีย่วกบัปรญิญานิพนธ ์มหีน้าทีร่ว่มกนัพจิารณาแผนการ
ดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน และปรญิญานิพนธฉ์บบัสมบรูณ์  โดยทีอ่าจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์
หลกัและอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธร์ว่มตอ้งไมเ่ป็นประธานกรรมการสอบปากเปล่าเกีย่วกบั
ปรญิญานิพนธ ์ ทัง้น้ีกระบวนการประเมนิผลการสอบปรญิญานิพนธจ์ะเป็นไปตามขอ้บงัคบัของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒวา่ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 หมวด 8 และ 9   

การประเมนิคณุภาพปรญิญานิพนธ ์ ประกอบดว้ย เน้ือหา กระบวนการวจิยั การเขยีนและการ
สอบปากเปลา่ ใหเ้ป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกีย่วกบัปรญิญานิพนธ ์ การประเมนิให้
กระทาํหลงัจากนิสติสอบปากเปล่าผา่นแลว้และใหใ้ชร้ะบบคา่ระดบัขัน้ดงัน้ี 
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ระดบัขัน้  ความหมาย 
P  ผา่น (Pass) 
F  ไมผ่า่น (Fail) 

 
นอกจากนัน้  ผลงานปรญิญานิพนธจ์ะตอ้งไดร้บัการตพีมิพห์รอือยา่งน้อยดาํเนินการใหผ้ลงาน

หรอืสว่นหน่ึงของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการซึง่เป็นทีย่อมรบั
ในสาขาวชิานัน้ 

ในปีการศกึษา 2557  นิสติปจัจุบนัของหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 
มทีัง้หมด 15 คน ประกอบดว้ย 

-  นิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 2552)   
เขา้เรยีนปีการศกึษา 2554  จาํนวน 5 คน 

-  นิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 2555)   
เขา้เรยีนปีการศกึษา 2556  จาํนวน 1 คน 

-  นิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 2557)   
เขา้เรยีนปีการศกึษา 2557 จาํนวน 9 คน 

 
นิสติปจัจุบนัเหล่านัน้กาํลงัศกึษาคน้ควา้หาหวัขอ้ปรญิญานิพนธอ์ยู ่และยงัไมม่นิีสติคนใดยืน่

สอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์ จงึไมม่กีารประเมนิปรญิญานิพนธ ์ 
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ตวับง่ช้ีท่ี 5.4   ผลการดาํเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา 
แห่งชาติ   

ชนิดของตวับง่ช้ี  ผลลพัธ ์

การประเมินตนเองจากผลการดาํเนินงาน ระดบัคุณภาพตามเกณฑ ์เทา่กบั .5. คุณภาพ ดมีาก 

ผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
ดชันีบง่ช้ีผลการดาํเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดาํเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการ

ดาํเนินงาน) 
รายการหลกัฐาน 

1 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรอยา่ง
น้อยรอ้ยละ 80 มสีว่นรว่มในการ
ประชุมเพือ่วางแผน ตดิตาม 
และทบทวนการดาํเนินงาน
หลกัสตูร  

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  
อยา่งน้อยรอ้ยละ 80  มสีว่นรว่มใน
การประชุมทกุครัง้  ในปีการศกึษา 
2557  เพือ่วางแผนตดิตามและ
ทบทวนการดาํเนินงาน 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูร ประจาํปี
การศกึษา 2557 
(M.Ed.Math_57_1.1_5) 

2 มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตาม
แบบ มคอ. 2 ทีส่อดคลอ้งกบั
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิหรอื
มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา 
(ถา้ม)ี 

มรีายละเอยีดของหลกัสตูร  
ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกบั
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
 

เล่มหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ  สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ (หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  
(มคอ.2)  ฉบบัที ่สกอ. 
ประทบัตรารบัทราบ
(M.Ed.Math_57_1.1_1) 

3 มรีายละเอยีดของรายวชิา และ
รายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยา่งน้อย
ก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาค
การศกึษา ใหค้รบทุกรายวชิา 

มรีายละเอยีดของรายวชิา  
ตามแบบ มคอ.3 / มคอ.4  ในภาค
ตน้ ปีการศกึษา 2557  จาํนวน 10 
วชิา  และในภาคปลาย ปี
การศกึษา 2557  จาํนวน 7 วชิา 
ครบทุกรายวชิาก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศกึษา  

รายละเอยีดของรายวชิา 
(มคอ.3 / มคอ.4)  ในภาค
ตน้ ปีการศกึษา 2557   
(M.Ed.Math_57_1.1_6   
รายละเอยีดของรายวชิา 
(มคอ.3 / มคอ.4)  ในภาค
ปลาย ปีการศกึษา 2557  
(M.Ed.Math_57_1.1_7) 

4 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการ
ของรายวชิา และรายงานผลการ
ดาํเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ 

จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการ
ของรายวชิาตามแบบ มคอ.5 / 
มคอ.6  ในภาคตน้ ปีการศกึษา 
2557  จาํนวน 10 วชิา  และใน

รายละเอยีดของรายวชิา 
(มคอ.5 / มคอ.6)  ในภาค
ตน้ ปีการศกึษา 2557  
(M.Ed.Math_57_1.1_8)   
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ดชันีบง่ช้ีผลการดาํเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดาํเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการ

ดาํเนินงาน) 
รายการหลกัฐาน 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาที่
เปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

ภาคปลาย ปีการศกึษา 2557  
จาํนวน 7 วชิา ครบทุกรายวชิา 
ภายใน 30 วนัหลงัสิน้สดุภาค
การศกึษา  

รายละเอยีดของรายวชิา 
(มคอ.5 / มคอ.6)  ในภาค
ปลาย ปีการศกึษา 2557   
(M.Ed.Math_57_1.1_9) 

5 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการ
ของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนั หลงัปีการศกึษา 

จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการ
ของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนัหลงัสิน้สดุปี
การศกึษา 2557 

รายงานผลการดาํเนินการ
ของหลกัสตูร (มคอ.7)  
ปีการศกึษา 2557  
(M.Ed.Math_57_1.1_10) 

6 มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์อง
นกัศกึษาตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรูท้ีก่าํหนดใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 (ถา้ม)ี อยา่งน้อยรอ้ยละ 
25 ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่
ละปีการศกึษา 

มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนิสติ 
ตามมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ี่
กาํหนดใน มคอ.3  และ มคอ. 4 
(ถา้ม)ี อยา่งน้อยรอ้ยละ 25 ของ
รายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปี
การศกึษา กลา่วคอื จาํนวน 5 
รายวชิา  จากทัง้หมด 17 รายวชิา  
คดิเป็นรอ้ยละ 29.41  ของรายวชิา
ทีเ่ปิดสอนในปีการศกึษา 2557  

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูร  เรือ่ง ผลการ
ทวนสอบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของนิสติ  
ในภาคตน้  ปีการศกึษา 
2557 
(M.Ed.Math_57_5.4_11) 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูร  เรือ่ง ผลการ
ทวนสอบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของนิสติ  
ในภาคปลาย ปีการศกึษา 
2557 
(M.Ed.Math_57_5.4_12) 

7 มกีารพฒันา/ปรบัปรงุการจดัการ
เรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอน 
หรอืการประเมนิผลการเรยีนรู ้
จากผลการประเมนิการ
ดาํเนินงานทีร่ายงานใน มคอ. 7 
ปีทีแ่ลว้ 

มกีารพฒันา/ปรบัปรงุการจดัการ
เรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอน 
หรอืการประเมนิผลการเรยีนรู ้จาก
ผลการประเมนิการดาํเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีการศกึษา 
2556  
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
(มคอ.3 / มคอ.4)  ในภาค
ตอ้น และภาคปลาย  
ปีการศกึษา 2557   
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ดชันีบง่ช้ีผลการดาํเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดาํเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการ

ดาํเนินงาน) 
รายการหลกัฐาน 

8 อาจารยใ์หม ่(ถา้ม)ี ทุกคน ไดร้บั
การปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนํา
ดา้นการจดัการเรยีนการสอน 

ไมร่บัการประเมนิ  
เน่ืองจากไมม่อีาจารยใ์หม ่ 

- 

9 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคน
ไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ 
และ/หรอืวชิาชพี อยา่งน้อยปีละ
หน่ึงครัง้ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคน
ไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ และ/
หรอืวชิาชพี อยา่งน้อยปีละหน่ึง
ครัง้ ดงัน้ี 
1.  อาจารย ์ดร.รุง่ฟ้า จนัทจ์ารุ
ภรณ์ / อาจารย ์ดร.ขวญั  เพยีซา้ย 
/ อาจารย ์ดร.สกุญัญา  หะยสีาและ 
ไดเ้ขา้รว่มโครงการพฒันา
ศกัยภาพนิสติหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ  สาขาวชิา
คณติศาสตร ์และหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ดา้นกลยทุธก์าร
จดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์สาํหรบั
นกัเรยีนในศตวรรษที ่21  ระหวา่ง
วนัที ่5-7  มกราคม  พ.ศ. 2558  
ซึง่จดัโดย ภาควชิาคณติศาสตร ์ 
คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ 
2.  อาจารย ์ดร.รุง่ฟ้า จนัทจ์ารุ
ภรณ์ / อาจารย ์ดร.สกุญัญา  หะยี
สาและ ไดเ้ขา้รว่มการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร เรือ่ง สะเตม็ศกึษา : 
นวตักรรมการเรยีนรูแ้หง่ศตวรรษ
ที ่21”  เมือ่วนัที ่21 มกราคม พ.ศ. 
2558  ซึง่จดัโดย คณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ   

โครงการพฒันาศกัยภาพ
นิสติหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ  สาขาวชิา
คณติศาสตร ์และ
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎี
บณัฑติ  สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ดา้นกลยทุธ์
การจดัการเรยีนรู้
คณติศาสตร ์สาํหรบั
นกัเรยีนในศตวรรษที ่21  
ระหวา่งวนัที ่5-7  
มกราคม  พ.ศ. 2558   
จดัโดย ภาควชิา
คณติศาสตร ์  
คณะวทิยาศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 
(M.Ed.Math_57_4.1_15) 
 
การอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
เรือ่ง สะเตม็ศกึษา : 
นวตักรรมการเรยีนรูแ้หง่
ศตวรรษที ่21”   
เมือ่วนัที ่21 มกราคม 
พ.ศ. 2558  จดัโดย  
คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ   
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ดชันีบง่ช้ีผลการดาํเนินงาน  

(Key Performance 
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ผลการดาํเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการ

ดาํเนินงาน) 
รายการหลกัฐาน 

3.  อาจารย ์ดร.รุง่ฟ้า จนัทจ์ารุ
ภรณ์  ไดเ้ขา้รว่มการประชมุ
วชิาการวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์
ในโรงเรยีน ครัง้ที ่22 (วทร.22)  
หวัขอ้ สะเตม็ประเทศไทย  - 
นวตักรรมการศกึษาไทย ( STEM 
THAILAND – INNOVATION 
FOR THAI EDUCATION)”  
ระหวา่งวนัที ่5-7  มนีาคม 2558  
ซึง่จดัโดย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สรุนาร ี จงัหวดันครราชสมีา 
4.  อาจารย ์ดร. ณหทยั ฤกษ์ฤทยั
รตัน์ ไดเ้ขา้รว่มการประชุมวชิาการ
ทางคณติศาสตร ์ประจาํปี 2558 
ครัง้ที ่20  ระหวา่งวนัที ่27-29 
พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ซึง่จดัโดย 
คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยั
ศลิปากร 
5.  อาจารย ์ดร. สายณัห ์ โสธะโร  
ไดเ้ขา้รว่มโครงการอบรมหลกัสตูร
การวเิคราะหส์มการโครงสรา้ง 
(Structural Equation Model : 
SEM) ดว้ยโปรแกรม AMOS รุน่ที ่
12  ระหวา่งวนัที ่22-25 มถุินายน 
พ.ศ. 2558  ซึง่จดัโดย คณะ
พาณชิยศาสตรก์ารบญัช ี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

(M.Ed.Math_57_4.1_16) 
 
การประชุมวชิาการ
วทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์
ในโรงเรยีน ครัง้ที ่22 
(วทร.22)  หวัขอ้ สะเตม็
ประเทศไทย  - นวตักรรม
การศกึษาไทย ( STEM 
THAILAND – 
INNOVATION FOR 
THAI EDUCATION)”  
ระหวา่งวนัที ่5-7  
มนีาคม 2558  จดัโดย 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สรุนาร ี จงัหวดั
นครราชสมีา 
(M.Ed.Math_57_4.1_17) 
 
การประชุมวชิาการทาง
คณติศาสตร ์ประจาํปี 
2558 ครัง้ที ่20   
ระหวา่งวนัที ่27-29 
พฤษภาคม พ.ศ. 2558  
จดัโดย คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร 
(M.Ed.Math_57_4.1_18) 
 
โครงการอบรมหลกัสตูร
การวเิคราะหส์มการ
โครงสรา้ง (Structural 
Equation Model : SEM) 
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ดชันีบง่ช้ีผลการดาํเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดาํเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการ

ดาํเนินงาน) 
รายการหลกัฐาน 

ดว้ยโปรแกรม AMOS รุน่
ที ่12  ระหวา่งวนัที ่22-
25 มถุินายน พ.ศ. 2558  
จดัโดย คณะ
พาณชิยศาสตรก์ารบญัช ี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
(M.Ed.Math_57_4.1_19) 

10 จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการ
เรยีนการสอน (ถา้ม)ี ไดร้บัการ
พฒันาวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี
ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ต่อปี 

มบุีคลากรสายสนบัสนุนการเรยีน
การสอน จาํนวน 4 คน ซึง่ทุกคน
ไดร้บัการพฒันาวชิาการ และ/หรอื
วชิาชพี ในปีการศกึษา 2557   

 

11 ระดบัความพงึพอใจของ
นกัศกึษาปีสดุทา้ย/บณัฑติใหมท่ี่
มต่ีอคุณภาพหลกัสตูร เฉลีย่ไม่
น้อยกวา่ 3.50 จากคะแนนเตม็ 
5.00 

ในปีการศกึษา 2557  นิสติชัน้ปีที ่
4 (ปีสดุทา้ย) จาํนวน 4 คน 
ประเมนิความพงึพอใจในคุณภาพ
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดค้ะแนน
เฉลีย่ 4.9  จากคะแนนทัง้หมด 5 
คะแนน  ซึง่ความพงึพอใจทีม่ต่ีอ
คุณภาพหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
อยูใ่นระดบัดมีาก 

 

12 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ช้
บณัฑติทีม่ต่ีอบณัฑติใหม ่เฉลีย่
ไมน้่อยกวา่ 3.50 จากคะแนน
เตม็ 5.00 

มจีาํนวนบณัฑติหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ทีส่าํเรจ็การศกึษา
รวม 3 คน  โดยไดร้บัแบบสาํรวจ
กลบัมาจาํนวน 2 ฉบบั คดิเป็นรอ้ย
ละ 66.67  จากจาํนวนบณัฑติที่
สาํเรจ็การศกึษาทัง้หมด  โดยมี
ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ช้
บณัฑติทีม่ต่ีอบณัฑติหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติสาขาวชิา
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ผลการดาํเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการ

ดาํเนินงาน) 
รายการหลกัฐาน 

คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2552) เฉลีย่เทา่กบั 4.50 
มร่บัการประเมนิ   
เน่ืองจากหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  
เริม่สอนครัง้แรกในปีการศกึษา 
2557   

รวมตวับง่ช้ีในปีน้ี 8  
จาํนวนตวับง่ชีในปีน้ี 

ท่ีดาํเนินการผา่น 
8  

ร้อยละของตวับง่ช้ีทัง้หมดในปีน้ี 100  
หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)   
มีการดาํเนินงานร้อยละ 100  ของตวับง่ช้ีผลการดาํเนินงานท่ีระบไุว้มีค่าคะแนนเท่ากบั  5 

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
M.Ed.Math_57_1.1_1 เล่มหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์  

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  (มคอ.2)  ฉบบัที ่สกอ. ประทบัตรา
รบัทราบ  

M.Ed.Math_57_1.1_5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ประจาํปีการศกึษา 2557 
M.Ed.Math_57_1.1_6 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2557   
M.Ed.Math_57_1.1_7 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  ในภาคปลาย ปีการศกึษา 

2557   
M.Ed.Math_57_1.1_8 รายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5 / มคอ.6)   

ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2557   
M.Ed.Math_57_1.1_9 รายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5 / มคอ.6)   

ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2557   
M.Ed.Math_57_1.1_8 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.5 / มคอ.6)  ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2557   
M.Ed.Math_57_1.1_9 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.5 / มคอ.6)  ในภาคปลาย ปีการศกึษา 
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รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
2557   

M.Ed.Math_57_1.1_10 รายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร (มคอ.7) ปีการศกึษา 2557   
M.Ed.Math_57_5.4_11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  เรือ่ง ผลการทวนสอบ

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนิสติ ในภาคตน้  ปีการศกึษา 2557 
M.Ed.Math_57_5.4_12 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  เรือ่ง ผลการทวนสอบ

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนิสติ ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2557 
M.Ed.Math_57_1.1_6 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2557   
M.Ed.Math_57_1.1_7 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  ในภาคปลาย ปีการศกึษา 

2557   
M.Ed.Math_57_4.1_15 โครงการพฒันาศกัยภาพนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิา

คณติศาสตร ์และหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์
ดา้นกลยทุธก์ารจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนในศตวรรษที ่21  
ระหวา่งวนัที ่5-7  มกราคม  พ.ศ. 2558  จดัโดย ภาควชิาคณติศาสตร ์ 
คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

M.Ed.Math_57_4.1_16 การอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง สะเตม็ศกึษา : นวตักรรมการเรยีนรูแ้หง่
ศตวรรษที ่21”  เมือ่วนัที ่21 มกราคม พ.ศ. 2558  จดัโดย คณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

M.Ed.Math_57_4.1_17 การประชุมวชิาการวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์ในโรงเรยีน ครัง้ที ่22 (วทร.
22)  หวัขอ้ สะเตม็ประเทศไทย  - นวตักรรมการศกึษาไทย ( STEM 
THAILAND – INNOVATION FOR THAI EDUCATION)”  ระหวา่งวนัที ่
5-7  มนีาคม 2558  จดัโดย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี จงัหวดั
นครราชสมีา 

M.Ed.Math_57_4.1_18 การประชุมวชิาการทางคณติศาสตร ์ประจาํปี 2558 ครัง้ที ่20   
ระหวา่งวนัที ่27-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  จดัโดย คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

M.Ed.Math_57_4.1_19 โครงการอบรมหลกัสตูรการวเิคราะหส์มการโครงสรา้ง (Structural 
Equation Model : SEM) ดว้ยโปรแกรม AMOS รุน่ที ่12  ระหวา่งวนัที ่
22-25 มถุินายน พ.ศ. 2558  จดัโดย คณะพาณชิยศาสตรก์ารบญัช ี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

M.Ed.Math_57_2.1_1 รายงานสรปุผลการสาํรวจความคดิเหน็ทีม่ต่ีอคุณภาพของบณัฑติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิจากสถานประกอบการ
ผูใ้ชบ้ณัฑติ หรอืสถาบนัทีร่บับณัฑติเขา้ศกึษาต่อ ปีการศกึษา 2556 
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องคป์ระกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้ 
ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบ  

ตวับง่ช้ีท่ี ผลการดาํเนินงาน ระดบัคณุภาพ 
ตวับ่งชี ้ 6.1  สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 3 ปานกลาง 
คา่เฉลีย่ผลการดาํเนินงานองคป์ระกอบที ่6 3 ปานกลาง 
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ตวับง่ช้ีท่ี 6.1  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้ 

ชนิดของตวับง่ช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดาํเนินงาน ระดบัคุณภาพตามเกณฑ ์เทา่กบั 3 มคีุณภาพ ปานกลาง 

ผลการดาํเนินงาน  

 
ตามที ่หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  

มุง่ผลติมหาบณัฑติสาขาวชิาคณติศาสตรท์ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในเน้ือหาคณติศาสตรเ์ป็นอยา่งด ี
สามารถบรูณาการเน้ือหาคณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่นๆ และใชน้วตักรรมดา้นการเรยีนการสอน
คณติศาสตรใ์นการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตรใ์หม้ปีระสทิธภิาพไดบ้นพืน้ฐานคุณธรรมจรยิธรรม   

ในการจดัการเรยีนการสอน จงึจาํเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งมคีวามพรอ้มของสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 
ซึง่ไดแ้ก่ ความพรอ้มดา้นกายภาพ  เชน่ หอ้งเรยีน ทีพ่กัของนิสติ ความพรอ้มของอุปกรณ์ เทคโนโลย ี
เป็นตน้ และความพรอ้มดา้นสิง่อาํนวยความสะดวกหรอืทรพัยากรทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ เชน่  อุปกรณ์การ
เรยีนการสอน หนงัสอื ตํารา วารสาร ฐานขอ้มลูเพือ่การสบืคน้ สือ่อเิลค็ทรอนิกส ์เป็นตน้  

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  จงึได้
วางแผนและกาํหนดระบบและกลไกในการกาํหนดอาจารยผ์ูส้อน  การกาํกบัตดิตามและตรวจสอบการ
จดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 / มคอ.4)  ดงัแผนผงั 
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4. อาจารย์ผู้สอนและนสิิต
ใช้ส่ิงสนับสนนุการเรียนรู้ท่ีมีอยู่และได้รับการอนมัุติ ในการจัดการเรียนการสอน

6. อาจารย์ประจําหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ตรวจสอบผลการประเมินความพึงพอใจ และหาแนวทางปรับปรุงการบริหารจัดการส่ิงสนับสนนุการเรียนรู้

5. อาจารย์ผู้สอนและนสิิต
ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารจัดการส่ิงสนับสนนุการเรียนรู้ (ปค.004) ในระบบ

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กําหนดส่ิงสนับสนนุการเรียนรู้ท่ีควรมีในการจัดการเรียนการสอน

และสํารวจจํานวนและความเหมาะสมของส่ิงสนับสนนุการเรียนรู้ท่ีมีอยู่
โดยอ้างอิงข้อมูลจาก รายงานผลการดําเนนิงานของหลักสูตร (มคอ.7) ของปกีารศึกษาก่อนหนา้ (ถ้ามี) 

มี
ส่ิงสนับสนนุการเรียนรู้
เพียงพอและเหมาะสม

หรือไม่

2 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ขออนมัุติจัดซ้ือ/ซอ่มแซมส่ิงสนับสนนุการเรียนรู้ ต่อภาควิชาคณิตศาสตร์ / สํานักหอสมุดกลาง

ได้รับการอนมัุติ
หรือไม่

หลักสูตร
ดําเนนิการสอน

ขออนมัุติใหม่
อีกคร้ัง

3. ภาควิชาคณิตศาสตร์ / สํานักหอสมุดกลาง
ดําเนินการจัดซ้ือ / ซ่อมแซม ส่ิงสนับสนนุการเรียนรู้ ตามข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

7. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
นาํเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางปรับปรุงการบริหารจัดการส่ิงสนับสนนุการเรียนรู้

ต่อท่ีประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์
เพ่ือนาํข้อเสนอแนะเข้าสู่ท่ีประชุมคณะวิทยาศาสตร์ / สํานักหอสมุดกลาง ต่อไป

8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7

โดยมีการนาํเสนอผลการประเมินความพึงพอใจ และแนวทางปรับปรุงการบริหารจัดการส่ิงสนับสนนุการเรียนรู้
เพ่ือนาํไปใช้เปน็ข้อมูลในกําหนดส่ิงสนับสนนุการเรียนรู้ท่ีควรมี ในปกีารศึกษาถัดไป

ไม่ มี

ไม่ได้

 

แผนผงั 6.1(1)  ระบบและกลไกในการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้
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4. อาจารย์ผู้สอนและนสิิต
ใช้ส่ิงสนับสนนุการเรียนรู้ท่ีมีอยู่และได้รับการอนมัุติ ในการจัดการเรียนการสอน

7. อาจารย์ประจําหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ตรวจสอบผลการประเมินความพึงพอใจ และหาแนวทางปรับปรุงการบริหารจัดการส่ิงสนับสนนุการเรียนรู้

6. อาจารย์ผู้สอนและนสิิต
ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารจัดการส่ิงสนับสนนุการเรียนรู้ (ปค.004) ในระบบ

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กําหนดส่ิงสนับสนนุการเรียนรู้ท่ีควรมีในการจัดการเรียนการสอน

และสํารวจจํานวนและความเหมาะสมของส่ิงสนับสนนุการเรียนรู้ท่ีมีอยู่
โดยอ้างอิงข้อมูลจาก รายงานผลการดําเนนิงานของหลักสูตร (มคอ.7) ของปกีารศึกษาก่อนหนา้ (ถ้ามี) 

มี
ส่ิงสนับสนนุการเรียนรู้
เพียงพอและเหมาะสม

หรือไม่

2. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ขออนมัุติจัดซ้ือ/ซอ่มแซมส่ิงสนับสนนุการเรียนรู้ ต่อภาควิชาคณิตศาสตร์ / สํานักหอสมุดกลาง

ได้รับการอนมัุติ
หรือไม่

หลักสูตร
ดําเนนิการสอน

ขออนมัุติใหม่
อีกคร้ัง

3. ภาควิชาคณิตศาสตร์ / สํานักหอสมุดกลาง
ดําเนินการจัดซ้ือ / ซ่อมแซม ส่ิงสนับสนนุการเรียนรู้ ตามข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

8. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
นาํเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางปรับปรุงการบริหารจัดการส่ิงสนับสนนุการเรียนรู้

ต่อท่ีประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์
เพ่ือนาํข้อเสนอแนะเข้าสู่ท่ีประชุมคณะวิทยาศาสตร์ / สํานักหอสมุดกลาง ต่อไป

9. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7

โดยมีการนาํเสนอผลการประเมินความพึงพอใจ และแนวทางปรับปรุงการบริหารจัดการส่ิงสนับสนนุการเรียนรู้
เพ่ือนาํไปใช้เปน็ข้อมูลในกําหนดส่ิงสนับสนนุการเรียนรู้ท่ีควรมี ในปกีารศึกษาถัดไป

ไม่ มี

ไม่ได้

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ติดตามและตรวจสอบการจัดซ้ือ / ซ่อมแซม ส่ิงสนับสนนุการเรียนรู้ ท่ีได้รับการอนมัุติ

 
แผนผงั 6.1(2)  ระบบและกลไกในการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้(ปรบัใหม)่ 
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จากแผนผงั  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการบรหิาร
จดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ และมผีลการดาํเนินงานดงันี้  

ระบบ 
กลไก 

ผลการดาํเนินงาน 
ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ หลกัฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.  กาํหนดสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ี่
ควรมใีนการจดัการเรยีนการสอน 
และสาํรวจจาํนวนและความเหมาะสม
ของสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ีม่อียู ่ 
โดยอา้งองิขอ้มลูจาก รายงานผลการ
ดาํเนินงานของหลกัสตูร (มคอ.7) 
ของปีการศกึษาก่อนหน้า (ถา้ม)ี  
 

อยา่งน้อย 
30 วนั  
ก่อนเริม่ 
ปีการศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
  

รายงานผลการดาํเนินงานของ
หลกัสตูร (มคอ.7) ของปีการศกึษา
ก่อนหน้า  

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
1.  ไดส้าํรวจจาํนวนและความเหมาะสม

ของสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ีม่อียู ่พบวา่ 
สิง่สนบัสนุนการจดัการเรยีนรูม้จีาํนวน
เพยีงพอ แต่ประสทิธภิาพอาจยงัไม่
สามารถตอบสนองต่อการใชข้องนิสติ
และอาจารยผ์ูส้อน  

2.  กาํหนดใหข้ออนุมตัจิดัซือ้สิง่สนบัสนุน
การเรยีนรูเ้พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการนิสติและอาจารยผ์ูส้อน  ซึง่
ไดแ้ก่   

    (1)  เครือ่งปรบัอากาศ จาํนวน 1 เครือ่ง  
เพือ่ตดิตัง้ทีห่อ้ง 19-913 

    (2)  เครือ่งโปรเจคเตอร ์ จาํนวน 1 
เครือ่ง  เพือ่ตดิตัง้ทีห่อ้ง 19-912 

(M.Ed.Math_57_6.1_1) 
2.  ขออนุมตัจิดัซือ้/ซ่อมแซมสิง่ 
สนบัสนุนการเรยีนรู ้ต่อภาควชิา

อยา่งน้อย 
30 วนั  

ประธาน
กรรมการบรหิาร

 ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัจิดัซือ้สิง่
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ระบบ 
กลไก 
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คณติศาสตร/์สาํนกัหอสมดุกลาง ก่อนเริม่ 
ปีการศกึษา 

หลกัสตูร สนบัสนุนการเรยีนรู ้ประจาํปีการศกึษา 
2557  ไปยงัภาควชิาคณติศาสตร ์เพือ่ขอ
อนุมตั ิ 

3.  ดาํเนินการจดัซือ้ / ซ่อมแซม สิง่
สนบัสนุนการเรยีนรู ้ ตามขัน้ตอนที่
มหาวทิยาลยักาํหนด 
 

ตลอด 
ปีการศกึษา 

ภาควชิา
คณติศาสตร ์
/ สาํนกั
หอสมดุกลาง 

รายงานผลการจดัซือ้จดัจา้ง
ครภุณัฑ ์งบรายไดป้ี 2558 

ภาควชิาคณติศาสตร ์
ดาํเนินการจดัซือ้สิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ี่
ขออนุมตั ิตามขัน้ตอนทีม่หาวทิยาลยั
กาํหนด   
ในปีการศกึษา 2557  หลกัสตูรไดส้ิง่
สนบัสนุนการเรยีนรูต้ามทีข่ออนุมตั ิดงันี้ 
    (1)  เครือ่งปรบัอากาศ จาํนวน 1 เครือ่ง  

ตดิตัง้ทีห่อ้ง 19-913 
    (2)  เครือ่งโปรเจคเตอร ์ จาํนวน 1 

เครือ่ง ตดิตัง้ทีห่อ้ง 19-912 
(M.Ed.Math_57_6.1_2) 

4.  ใชส้ิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ีม่อียู่
และไดร้บัการอนุมตั ิในการเรยีนการ
สอน 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

อาจารยผ์ูส้อน 
/ นิสติ 

 อาจารยผ์ูส้อนและนิสติ 
ใชส้ิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ ัง้ทีม่อียูเ่ดมิและ
ทีไ่ดร้บัอนุมตั ิในการเรยีนการสอน 

5.  ประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการ
บรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้
และแบบ ปค.004 ในระบบ 

 อาจารยผ์ูส้อน 
/ นิสติ 

แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อ
การบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการ
เรยีนรู ้

อาจารยผ์ูส้อนและนิสติ 
ประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการบรหิาร
จดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ และแบบ 
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ระบบ 
กลไก 
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(M.Ed.Math_57_6.1_3) 
แบบ ประเมนิ ปค. 004  
(M.Ed.Math_57_6.1_4) 

ประเมนิ ปค.004  ในระบบ  พบวา่  ความ
พงึพอใจต่อการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุน
การเรยีนรูอ้ยูใ่นระดบัดมีาก  และไมม่ี
ขอ้เสนอแนะใด 

6.  ตรวจสอบผลการประเมนิความพงึ
พอใจ และหาแนวทางปรบัปรงุการ
บรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้

ภายใน  
30 วนั 
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

ผลการแบบประเมนิความพงึพอใจ
ทีม่ตี่อการบรหิารจดัการสิง่
สนบัสนุนการเรยีนรู ้
(M.Ed.Math_57_6.1_5) 
ผลการแบบ ประเมนิ ปค. 004  
(M.Ed.Math_57_6.1_6) 

หลงัสิน้สดุปีการศกึษา 2557 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
1.  รว่มกนัตรวจสอบการประเมนิผลการ

บรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้
(ปค.004)  

2.  เสนอแนวทางการปรบัปรงุระบบและ
กลไกในการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุน
การเรยีนรู ้ ซึง่มขีอ้เสนอแนะ  ดงันี้ 

    (1) ควรเพิม่ข ัน้ตอนการตดิตามและ
ตรวจสอบการจดัซือ้ / ซ่อมแซม สิง่
สนบัสนุนการเรยีนรู ้ทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิ 

    (2) ปรบัแผนผงั 6.1(1)  โดยการเพิม่
ข ัน้ตอน “คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
ตดิตามและตรวจสอบการจดัซือ้ / 
ซ่อมแซม สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ที่
ไดร้บัการอนุมตั”ิ  ดงัแผนผงั 6.1(2)  



รายงานการประเมนิตนเองหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)           หน้า 206 

ระบบ 
กลไก 
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    (3)  กาํหนดใหข้ออนุมตัคิอมพวิเตอร ์
และชุดเครือ่งขยายเสยีง เพิม่เตมิ  
เนื่องจากจะมจีาํนวนนิสติในปีการศกึษา 
2558 เขา้มาเพิม่อยา่งน้อย 10 คน  ซึง่
อาจทาํใหจ้าํนวนสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู้
ทีม่อียูไ่มเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัการ
ใชข้องนิสติและอาจารยผ์ูส้อน   

3.  ทุกคนเหน็ดว้ยกบัขอ้เสนอขา้งตน้ และ
กาํหนดใหด้าํเนินการในปีการศกึษา 
2558   

(M.Ed.Math_57_6.1_7) 
7.  นําเสนอผลการประเมนิความพงึ
พอใจและแนวทางปรบัปรงุการบรหิาร
จดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 
ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตร ์  
เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุม
คณะวทิยาศาสตร ์/ สาํนกั
หอสมดุกลาง  

ภายใน  
60 วนั 
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา 

ประธาน
กรรมการบรหิาร
หลกัสตูร 

 ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
นําเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจและ
แนวทางปรบัปรงุการบรหิารจดัการสิง่
สนบัสนุนการเรยีนรู ้ ต่อทีป่ระชุมภาควชิา
คณติศาสตร ์ เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ี่
ประชุมคณะวทิยาศาสตร ์/ สาํนกั
หอสมดุกลาง  
เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
(M.Ed.Math_57_6.1_8) 
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ระบบ 
กลไก 
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8.  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงาน
ของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  
โดยมกีารนําเสนอผลการประเมนิ
ความพงึพอใจ และแนวทางปรบัปรงุ
การบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการ
เรยีนรู ้ เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูใน
กาํหนดสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ีค่วรม ี 
ในปีการศกึษาถดัไป 
  

ภายใน  
60 วนั 
หลงัสิน้สดุ 
ปีการศกึษา 

คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของ
หลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  
โดยมกีารนําเสนอผลการประเมนิความพงึ
พอใจ และแนวทางปรบัปรงุการบรหิาร
จดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ เพือ่นําไปใช้
เป็นขอ้มลูในกาํหนดสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู้
ทีค่วรม ี ในปีการศกึษา 2558  และปี
การศกึษาถดัไป 
(M.Ed.Math_57_6.1_9) 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 
รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน

M.Ed.Math_57_6.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
เรือ่ง จาํนวนและความเหมาะสมของสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้สาํหรบัปี
การศกึษา 2557 

M.Ed.Math_57_6.1_2 เอกสารการตรวจรบัเครือ่งปรบัอากาศ จาํนวน 1 เครือ่ง  
(ตดิตัง้ทีห่อ้ง 19-913) 
เอกสารการตรวจรบัเครือ่งโปรเจคเตอร ์ จาํนวน 1 เครือ่ง  
(ตดิตัง้ทีห่อ้ง 19-912) 

M.Ed.Math_57_6.1_3 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้
M.Ed.Math_57_6.1_4 แบบ ประเมนิ ปค.004 
M.Ed.Math_57_6.1_5 ผลการแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการ

เรยีนรู ้
M.Ed.Math_57_6.1_6 ผลการแบบ ประเมนิ ปค.004 
M.Ed.Math_57_6.1_7 ผลการประเมนิความพงึพอใจ และหาแนวทางปรบัปรงุการบรหิารจดัการสิง่

สนบัสนุนการเรยีนรู ้
M.Ed.Math_57_6.1_8 รายงานการประชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ครัง้ที ่6 / 2558 

เมือ่วนัที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
M.Ed.Math_57_6.1_9 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร (มคอ.7) 
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ส่วนท่ี 3 
สรปุผลการประเมินและทิศทางการพฒันา 

สรปุผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2557 โดยแยกเป็นผลการประเมนิ
ในภาพรวมของแต่ละองคป์ระกอบคุณภาพ  ดงัตารางสรปุผลของแต่ละองคป์ระกอบ 
 

ตารางสรปุผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 

องคป์ระกอบ 
คะแนนการ
ประเมินเฉล่ีย 

ระดบัคณุภาพ 

หมายเหต ุ
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดมีาก 

องคป์ระกอบที ่1 ผา่น  
องคป์ระกอบที ่2 4.75 ดีมาก (2 ตวับ่งชี)้ 
องคป์ระกอบที ่3 2 น้อย (3 ตวับ่งชี)้ 
องคป์ระกอบที ่4 2.78 ปานกลาง (3 ตวับ่งชี)้ 
องคป์ระกอบที ่5 3.25 ดี (4 ตวับ่งชี)้ 
องคป์ระกอบที ่6 3 ปานกลาง (1 ตวับ่งชี)้ 
เฉล่ียรวมทุกตวับง่ช้ี 
ของทุกองคป์ระกอบ 

3.06 ดี (13 ตวับ่งชี)้ 
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ตารางการวิเคราะหค์ณุภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสตูร 

องค ์
ประกอบ 

ท่ี 

คะแน
น 

ผา่น 

จาํนวน 
ตวับ่งช้ี 

I P O 
คะแนน 

เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดบัคณุภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดบัคณุภาพปาน

กลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคณุภาพดี 

4.01 – 5.00 ระดบัคณุภาพดีมาก 

1 ผา่นการประเมิน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง
ทุก

ตวั
บง่

ชีใ้
น 

อง
คป์

ระ
กอ

บท
ี ่2

 - 
6 

2 - - 2 
(2.1,2.2) 

4.75 ดีมาก 

3 3 3 
(3.1,3.2,3.3) 

- - 2 น้อย 

4 3 3 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 2.78 ปานกลาง 

5 4 1 
(5.1) 

3 
(5.2,5.3,5.4) 

- 3.25 ดี 

6 1 - 1 
(6.1) 

- 3 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   
ผลการประเมิน 2.48 3.25 4.75 3.06 ดี 

หมายเหตุ ในประเดน็ตวับ่งชีท้ี ่3.3 และ 4.3 เป็นผลลพัธข์องกระบวนการยอ่ย 
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รายงานผลการวิเคราะหจ์ดุเด่นและแนวทางเสริมและจดุท่ีควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

องคป์ระกอบท่ี  1  การกาํกบัมาตรฐาน 

จดุแขง็ แนวทางเสริม 

 

- 

 

- 

 

จดุอ่อน จดุท่ีควรพฒันา 

 

- 

 

- 

 

 

ข้อเสนอแนะ  

 

องคป์ระกอบท่ี  2  บณัฑิต 

จดุแขง็ แนวทางเสริม 

1. บณัฑิตมีการตีพิมพผ์ลงานในวารสารท่ีอยู่

ในฐานข้อมูลระดบัชาติ 

1. ควรสนับสนุนให้นิสิตได้ตีพิมพผ์ลงาน

วิชาการในวารสารอ่ืนๆ เพ่ิมเติม

นอกเหนือจากวารสารของคณะวิทยาศาสตร ์  

 

 

จดุอ่อน จดุท่ีควรพฒันา 

 

- 

 

- 

 

ข้อเสนอแนะ  
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องคป์ระกอบท่ี  3  นิสิต 

จดุแขง็ แนวทางเสริม 

 

- 

 

- 

จดุอ่อน จดุท่ีควรพฒันา 

1. หลกัสตูรมีการระบถึุงการมอบหมายส่ิงท่ี

นิสิตควรเตรียมความพร้อมแต่ไม่มีรายงานผล

หรือติดตามการเตรียมความพร้อมของนิสิต

ก่อนเข้าศึกษาท่ีชดัเจน 

1. ควรรายงานผลของการประเมินความพร้อม

ก่อนเข้าศึกษาท่ีชดัเจน เพ่ิมเติมจากการ

มอบหมาย 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ  

 

องคป์ระกอบท่ี  4  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร    

จดุแขง็ แนวทางเสริม 

 

- 

 

- 

จดุอ่อน จดุท่ีควรพฒันา 

1. อาจารยไ์ม่มีตาํแหน่งทางวิชาการ 

2. ผลงานวิชาการของอาจารย์ท่ีไม่ใช่การ
ควบคมุปริญญานิพนธมี์จาํนวนน้อย 

 

1. ควรเร่งผลกัดนั หามาตรการส่งเสริมให้

อาจารยท์าํผลงานเพ่ือขอตาํแหน่งทาง

วิชาการ  

 

 

 

ข้อเสนอแนะ  
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องคป์ระกอบท่ี  5  หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

จดุแขง็ แนวทางเสริม 

 

- 

 

- 

จดุอ่อน จดุท่ีควรพฒันา 

 

- 

 

- 

 

ข้อเสนอแนะ  

 
 

องคป์ระกอบท่ี  6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้   

จดุแขง็ แนวทางเสริม 

 

- 

 

- 

จดุอ่อน จดุท่ีควรพฒันา 

 

- 

 

- 

 

ข้อเสนอแนะ  
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ภาคผนวก Common Data Set 
ข้อมลูพืน้ฐานของหลกัสตูร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2557 

ลาํดบั รายการ 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

ตวับ่งช้ีท่ี  2.1  คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
1 จาํนวนบณัฑติทีส่าํเรจ็การศกึษา 3 คน   
2 จาํนวนบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิทัง้หมด 2 คน   

3 ผลรวมของคา่คะแนนทีไ่ดจ้าการประเมนิบณัฑติ 9 คะแนน   

4 รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิ 66.67 รอ้ยละ   

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2  (ระดบัปริญญาตรี) ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5 จาํนวนบณัฑติทีไ่ดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี   คน   

6 จาํนวนบณัฑติทีต่อบแบบสาํรวจทัง้หมด   คน   

7 รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี   รอ้ยละ   

8 คา่รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี
เทยีบคะแนนเตม็ 5 

  คะแนน   

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2  (ระดบัปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีได้รบัการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

9 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททัง้หมด 3 คน   
ระดบัคณุภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาโท) 

10 จาํนวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพล์กัษณะใดลกัษณะหน่ึง (0.10)   ชิน้   
11 จาํนวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการ

ประชุมวชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 
  ชิน้   

12 จาํนวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ(0.40) 

  ชิน้   

13 จาํนวนวารสารทางวชิาการทีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูแต่สถาบนันําเสนอสภา
อนุมตัติามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ชิน้   

14 จาํนวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40)   ชิน้   

15 จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู 
TCI กลุม่ที ่2 (0.60) 

  ชิน้   

16 จาํนวนบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาตทิีป่รากฏใน
ฐานขอ้มลูระดบัชาตติามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิน้   

17 จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู 
TCI กลุม่ที ่1 (0.80) 

3 ชิน้   

18 จาํนวนบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏใน
ฐานขอ้มลูระดบัชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิน้   
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ลาํดบั รายการ 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

19 จาํนวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00)   ชิน้   

20 ผลรวมคา่น้ําหนกัผลงานวชิาการ 2.40 น้ําหนกั   

ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์(ระดบัปริญญาโท) 

21 งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่ส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 
หรอืผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online (0.20) 

 ชิน้   

22 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั (0.40)  ชิน้   

23 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ(0.60.)  ชิน้   

24 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหวา่ง
ประเทศ (0.80) 

 ชิน้   

25 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ
(1.00) 

 ชิน้   

26 ผลรวมคา่น้ําหนกังานสรา้งสรรค ์  น้ําหนกั   

27 ผลรวมคา่น้ําหนกัผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค ์  น้ําหนกั   

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 (ระดบัปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาเอกท่ีได้รบัการ
ตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

28 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทัง้หมด   คน   

ระดบัคณุภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาเอก) 

29 บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุม
วชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 

  ชิน้   

30 บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุม
วชิาการระดบันานาชาต ิ(0.40) 

  ชิน้   

31 บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีไ่มม่อียูใ่น
ฐานขอ้มลู แต่สถาบนันําเสนอสภาสถาบนัเพือ่อนุมตัวิารสารเหลา่น้ี 
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิน้   

32 ผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40)   ชิน้   

33 บทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 
กลุม่ที ่2 (0.60) 

     

34 บทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีอ่ยูใ่น
ฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มลูระดบั
นานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิน้   

35 บทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 
กลุม่ที ่1 (0.80) 

  ชิน้   

36 บทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏใน
ฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิน้   

37 ผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00)   ชิน้   
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ลาํดบั รายการ 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

38 ผลรวมคา่น้ําหนกัผลงานวชิาการ    น้ําหนกั   

ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์(ระดบัปริญญาเอก) 

39 งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่ส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 
หรอืผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online  (0.20) 

  ชิน้   

40 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั (0.40)   ชิน้   

41 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรร่ะดบัชาต ิ(0.60)   ชิน้   

42 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหวา่ง
ประเทศ (0.80) 

  ชิน้   

43 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาคอาเซยีน / 
นานาชาต(ิ1.00) 

  ชิน้   

44 ผลรวมคา่น้ําหนกัผลงานวชิาการ    น้ําหนกั   

45 ผลรวมคา่น้ําหนกัผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค ์    น้ําหนกั   

ตวับ่งช้ีท่ี 4.2  คณุภาพอาจารย ์

 ตวับ่งช้ีท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 

46 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่วีฒุปิรญิญาเอก 5 คน   

47 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน   

48 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอก 100 รอ้ยละ   

49 คา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเทยีบ 
คะแนนเตม็ 5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ตวับ่งช้ีท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ  

50 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 0 คน   

51 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 0 รอ้ยละ   

52 คา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตําแหน่งทางวชิาการ 
คะแนนเตม็ 5 คะแนน 

0 คะแนน   

 ตวับ่งช้ีท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  

 ระดบัคณุภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 

  ชิน้   

54 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจาก
การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 

  ชิน้   

55 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ  (0.40) 

  ชิน้   

56 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจาก
การประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ  (0.40) 

  ชิน้   
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57 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีไ่มอ่ยูใ่น
ฐานขอ้มลู แต่สถาบนันําเสนอสภาสถาบนัเพือ่อนุมตัวิารสารเหลา่น้ี 
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิน้   

58 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีไ่ม่
อยูใ่นฐานขอ้มลู แต่สถาบนันําเสนอสภาสถาบนัเพือ่อนุมตัวิารสาร
เหลา่น้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิน้   

61 จาํนวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40)   ชิน้   

59 จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู 
TCI กลุม่ที ่2 (0.60) 

  ชิน้   

60 จาํนวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏใน
ฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที ่2 (0.60) 

  ชิน้   

62 จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทีอ่ยู่
ในฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มลู
ระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิน้   

63 จาํนวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิที่
อยูใ่นฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มลู
ระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิน้   

64 จาํนวนบทความวจิยั ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู 
TCI กลุม่ที ่1 (0.80) 

  ชิน้   

65 จาํนวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏใน
ฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที ่1 (0.80) 

4 ชิน้   

66 จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิที่
ปรากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิน้   

67 จาํนวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิที่
ปรากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิน้   

68 จาํนวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00)   ชิน้   

69 จาํนวนผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมทีผ่า่นการประเมนิตาํแหน่งทาง
วชิาการแลว้ (1.00) 

  ชิน้   

70 จาํนวนผลงานวจิยัทีห่น่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาตวิา่จา้งให้
ดาํเนินการ (1.00) 

  ชิน้   

71 จาํนวนผลงานคน้พบพนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์ทีค่น้พบใหมแ่ละไดร้บัการจด
ทะเบยีน (1.00) 

  ชิน้   

72 จาํนวนตาํราทีผ่า่นการประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00)   ชิน้   

73 จาํนวนหนงัสอืทีผ่า่นการประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00)   ชิน้   

74 จาํนวนตาํราทีผ่า่นการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิตาํแหน่ง
ทางวชิาการแต่ไมไ่ดนํ้ามาขอรบัการประเมนิตําแหน่งทางวชิาการ 

  ชิน้   
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(1.00) 
75 จาํนวนหนงัสอืทีผ่า่นการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิตาํแหน่ง

ทางวชิาการแต่ไมไ่ดนํ้ามาขอรบัการประเมนิตําแหน่งทางวชิาการ 
(1.00) 

  ชิน้   

76 ผลรวมคา่น้ําหนกัผลงานวชิาการ 3.20 น้ําหนกั   

 ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์

77 งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่ส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 
หรอืผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online (0.20) 

  ชิน้   

78 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั (0.40)   ชิน้   

79 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ(0.60.)   ชิน้   

80 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหวา่ง
ประเทศ (0.80) 

  ชิน้   

81 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ
(1.00) 

  ชิน้   

82 ผลรวมคา่น้ําหนกังานสรา้งสรรค ์    น้ําหนกั   

83 ผลรวมคา่น้ําหนกัผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค ์ 3.20  น้ําหนกั   

 4.2.4 จาํนวนบทความของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรปริญญาเอกท่ีได้รบัการอ้างอิงในวารสารระดบัชาติ
หรือนานาชาติต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

84 จาํนวนบทความของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรปรญิญาเอกทีไ่ดร้บัการ
อา้งองิในวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ

  ชิน้   

85 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร   คน   

86 จาํนวนบทความทีไ่ดร้บัการอา้งองิต่ออาจารยป์ระจาํหลกัสตูร   ชิน้/คน   
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