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บทสรุปสําหรับผู้บรหิาร 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ  มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2557 ได้ มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี  (3.06 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งช้ี) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งช้ีที่ 1.1) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ “ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก 
(องค์ประกอบที่ 2) มีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 5 ) มีจํานวน 2 องค์ประกอบ อยู่
ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 4,6 ) และมีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับน้อย (องค์ประกอบที่ 3 ) 

โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังน้ี 
1. อาจารย์ไม่มีตําแหน่งวิชาการ ภาควิชาควรเร่งผลักดัน หามาตรการส่งเสริมให้อาจารย์ทําผลงาน

เพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการ 
2. ผลงานวิชาการของอาจารย์ที่ไม่ใช่การควบคุมปริญญานิพนธ์มีจํานวนน้อย 
3. ควรหามาตรการในการกระตุ้นการทําปริญญานิพนธ์ของนิสิตที่คงค้างให้จบภายในระยะเวลาที่

เหมาะสม 
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคณุภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.75 ดีมาก (2 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบที่ 3 2 น้อย (3 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบที่ 4 2.78 ปานกลาง (3 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบที่ 5 3.25 ดี (4 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบที่ 6 3 ปานกลาง (1 ตัวบ่งช้ี) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.06 ดี (13 ตัวบ่งช้ี) 
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บทนํา 
ข้อมูลพืน้ฐานของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 ภาษาอังกฤษ :  Master of Education Program in Mathematics 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย  ช่ือเต็ม :  การศึกษามหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
      ช่ือย่อ  :  กศ.ม. (คณิตศาสตร์) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม :  Master of Education (Mathematics) 
   ช่ือย่อ :   M.Ed. (Mathematics) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รหัสหลักสูตร 

 950105705 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปน้ี 
1. มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มปีระสิทธิภาพบนพ้ืนฐานคุณธรรม

จริยธรรม 
2. มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและสังคม 
3. มีความสามารถในการบูรณาการนวัตกรรมและศาสตร์ต่างๆ เพ่ือการจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์

ที่มีประสิทธิภาพ 

คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคข์องหลักสูตร 

1. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์และวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา  

2. สามารถให้คําแนะนําในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสทิธิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างกัลยาณมิตร  
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รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร 

มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
อ.ดร. รุ่งฟ้า  จันท์จารุภรณ ์ อ.ดร. รุ่งฟ้า  จันท์จารุภรณ์  
อ.ดร. ขวัญ  เพียซ้าย อ.ดร. ขวัญ  เพียซ้าย  
อ.ดร. สุกัญญา  หะยีสาและ อ.ดร. สุกัญญา  หะยีสาและ  
อ.ดร.สายัณห์  โสธะโร อ.ดร.สายัณห์  โสธะโร  
อ.ดร. ณหทัย  ฤกษ์ฤทัยรัตน์ อ.ดร. ณหทัย  ฤกษ์ฤทัยรัตน์  
 

คุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตร (ข้อมูลปจัจุบัน) 
ลําดับที ่ รายชื่อคณาจารย์ ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ (สาขาวิชา)  

1 อ.ดร. รุ่งฟ้า  จันท์จารุภรณ์* อาจารย์ กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา) 
   กศ.ม. (คณิตศาสตร์) 
   วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
2 อ.ดร. ขวัญ  เพียซ้าย* อาจารย์ กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา) 
   กศ.ม. (คณิตศาสตร์) 
   กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 
3 อ.ดร. สุกัญญา  หะยีสาและ* อาจารย์ กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา) 
   กศ.ม. (คณิตศาสตร์) 
   คบ. (คณิตศาสตร์) 
4 อ.ดร.สายัณห์  โสธะโร อาจารย์ Ph.D. (Mathematics) 
   กศ.ม. (คณิตศาสตร์) 
   วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
5 อ.ดร. ณหทัย  ฤกษ์ฤทัยรัตน์ อาจารย์ วท.ด. (คณิตศาสตร์) 
   วท.ม. (คณิตศาสตร์) 
   ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

จํานวนนสิิตหลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 

สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม 
คณิตศาสตร์ 9 คน 1 คน 0 คน 4 คน 0 คน 14 คน 
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันน้ัน ๆ กําหนดขึ้น 
ทั้งน้ีโดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่กําหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
เกณฑ์และมาตรฐานที่ต้ังไว้ 

3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง 

 
การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเย่ียม 

 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งช้ี และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร รวบรวมหลักฐานข้อมลูเพ่ิมเติมโดย 

 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเย่ียมชม 

 สัมภาษณ ์และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน 

 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหลกัสูตร 

 นิสิต/ศิษย์เก่า 

 ผู้ใช้บัณฑิต 

 ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ้(สําหรบัหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน

องค์ประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 
1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้

และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
ผ่าน 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาท่ีเปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน 

3. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ข้ึนไป ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน
จํานวนอย่างน้อย 3 คน 

ผ่าน 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 1. อาจารย์ประจําหรือผู้ทรง คุณวุฒิภายนอกสถาบัน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และ  
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 3. มีประสบการณ์ในการทํา
วิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ผ่าน 

5. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก (ก) และอาจารย์
ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ข) 

1. เป็นอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธ์กัน และ  
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 

ผ่าน 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

1. เป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันและ  
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา  

ผ่าน 

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์   

1. อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันและ 2. 
มีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา  

ผ่าน 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษา 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง
(peer review) ซ่ึงอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ผ่าน 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน
9. ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน ผ่าน 

10. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 

อย่างน้อย 1 เร่ืองในรอบ 5 ป ี ผ่าน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 
6) หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ 
หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน 

12. การดําเนินงานให้เป็นไปตาม
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1-5 ต้องดําเนินการทุกตัว ผ่าน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กําหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย์) 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต       
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

9.00 2.00 4.50 4.50 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 2.40  3.00  80.00 5.00  

องค์ประกอบท่ี 3  นิสิต      
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  การรับนิสิต       2.00 2.00  
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต     2.00  2.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต      2.00 2.00  
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจําหลักสูตร     
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร      2.00 2.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร        3.33  
    ประเด็นท่ี 4.2.1  ร้อยละของอาจารย์ประจาํหลักสตูรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00   5.00 100.00   5.00 
    ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

 0.00  0.00 0.00  0.00  

     ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 3.20   5.00 64.00  5.00  
    ประเด็นท่ี 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ี
ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก) 

    

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร      3.00 3.00 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      3.00 3.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน     2.00 2.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3 การประเมินผู้เรียน       3.00 3.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    100.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      3.00  3.00 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จํานวน 13  ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 39.83 
        ตัวบ่งชี้ 13.00 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผ่าน 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
1 ผ่านการประเมิน  
2 

คะ
แน

นเฉ
ลี่ย

ขอ
งทุ

กตั
วบ

่งช
ี้ใน

 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 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 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจํารอบปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม 2558   ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี  พบว่า 
ในภาพรวมของหลักสูตร ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3.06 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี โดยองค์ประกอบที่ 1 
(ตัวบ่งช้ีที่ 1.1) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) “ผ่าน”
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 มี
จํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี ได้แก่องค์ประกอบที่ 5  มีจํานวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4,6  และมี 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับน้อย คือองค์ประกอบที่ 3  

ในการน้ี คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังน้ี 

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. อาจารย์ไม่มีตําแหน่งวิชาการ ภาควิชาควรเร่งผลักดัน หามาตรการส่งเสริมให้อาจารย์ทําผลงาน
เพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการ 

2. ผลงานวิชาการของอาจารย์ที่ไม่ใช่การควบคุมปริญญานิพนธ์มีจํานวนน้อย 
3. หลักสูตรควรหามาตรการในการกระตุ้นการทําปริญญานิพนธ์ของนิสิตที่คงค้างให้จบภายใน

ระยะเวลาที่เหมาะสม  
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องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 

- 
 
- 
 

จุดอ่อน จุดที่ควรพฒันา 
 
- 

 
- 

 
 

ข้อเสนอแนะ  
    
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. บัณฑิตมีการตีพิมพผ์ลงานในวารสารท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ 

1. ควรสนับสนุนให้นสิิตได้ตีพิมพ์ผลงานวิชาการใน
วารสารอ่ืนๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากวารสารของ
คณะวิทยาศาสตร ์  
 
 

จุดอ่อน จุดที่ควรพฒันา 
 
- 

 
- 

 
ข้อเสนอแนะ  
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องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 
- 

 
- 

จุดอ่อน จุดที่ควรพฒันา 
1. หลักสูตรมีการระบุถึงการมอบหมายสิง่ที่นสิิต
ควรเตรียมความพร้อมแต่ไม่มีรายงานผลหรือ
ติดตามการเตรียมความพรอ้มของนิสิตก่อนเข้า
ศึกษาท่ีชัดเจน 

1. ควรรายงานผลของการประเมินความพร้อมก่อน
เข้าศึกษาท่ีชัดเจน เพิ่มเติมจากการมอบหมาย 

 
 

 
ข้อเสนอแนะ  
    
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจําหลักสตูร    
  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
- 

 
- 

จุดอ่อน จุดที่ควรพฒันา 
1. อาจารย์ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 
2. ผลงานวิชาการของอาจารย์ที่ไม่ใช่การควบคุม
ปริญญานิพนธ์มีจํานวนน้อย 

 

1. ควรเร่งผลกัดัน หามาตรการส่งเสริมใหอ้าจารย์
ทําผลงานเพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการ  

 
 

 
ข้อเสนอแนะ  
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
- 

 
- 

จุดอ่อน จุดที่ควรพฒันา 
 
- 

 
- 

 
ข้อเสนอแนะ  
    
 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
- 

 
- 

จุดอ่อน จุดที่ควรพฒันา 
 
- 

 
- 

 
ข้อเสนอแนะ  
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ภาคผนวก Common DataSet 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2557 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 3 คน   
2 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 2 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบัณฑิต 9 คะแนน   
4 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน 66.67 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   คน   
6 จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด   คน   
7 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเต็ม 5 
  คะแนน   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

9 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 3 คน   
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 

10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ชิ้น   
11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 
  ชิ้น   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ชิ้น   

13 จํานวนวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันนําเสนอสภา
อนุมัติตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ชิ้น   

14 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   
15 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มท่ี 2 (0.60) 
  ชิ้น   

16 จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

17 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

3 ชิ้น   

18 จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

19 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   
20 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ 2.40 น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
 ชิ้น   

22 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)  ชิ้น   
23 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)  ชิ้น   
24 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(0.80) 
 ชิ้น   

25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

 ชิ้น   

26 ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค ์  น้ําหนัก   
27 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์  น้ําหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

28 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด   คน   
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 

29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ชิ้น   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ 
ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   
33 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 

2 (0.60) 
     

34 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลท่ี
เป็นท่ียอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

35 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 
1 (0.80) 

  ชิ้น   

36 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   
38 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
  ชิ้น   

40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   
41 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)   ชิ้น   
42 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(0.80) 
  ชิ้น   

43 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ
(1.00) 

  ชิ้น   

44 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   
45 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ําหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 5 คน   
47 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 ร้อยละ   
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนน

เต็ม 5 คะแนน 
5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
50 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 0 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 0 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ คะแนน

เต็ม 5 คะแนน 
0 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ชิ้น   



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 18

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ชิ้น   

57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

61 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   
59 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มท่ี 2 (0.60) 
  ชิ้น   

60 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

  ชิ้น   

62 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

63 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

64 จํานวนบทความวิจัย ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

  ชิ้น   

65 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

4 ชิ้น   

66 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

67 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

68 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   
69 จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ

แล้ว (1.00) 
  ชิ้น   

70 จํานวนผลงานวิจยัท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
(1.00) 

  ชิ้น   

71 จํานวนผลงานคน้พบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน (1.00) 

  ชิ้น   

72 จํานวนตําราท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ชิ้น   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

73 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ชิ้น   
74 จํานวนตําราท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง

วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  ชิ้น   

75 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ชิ้น   

76 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ 3.20 น้ําหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ชิ้น   

78 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   
79 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)   ชิ้น   
80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(0.80) 
  ชิ้น   

81 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

  ชิ้น   

82 ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค ์    น้ําหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 3.20  น้ําหนัก   
 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
84 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิง

ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
  ชิ้น   

85 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร   คน   
86 จํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร   ชิ้น/คน   
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจําปีการศึกษา 2557 
 

วันที ่15  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558     

เวลา กิจกรรม สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 
08.30-09.00 น. ประธานหลักสูตรกล่าวต้อนรับและ

แนะนําหลักสูตร 
ห้อง 10-210 อาคาร 10 

 
09.00-10.30 น. ตรวจหลักฐานหลักสูตร กศ.ม. 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 

 

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง   

10.45-11.30 น. ผู้ประเมินตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  

11.30-12.00 น. นําเสนอผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของหลักสูตรกศ.ม. 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

  

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   

 


