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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

       หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มี

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมี

ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.58 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 

องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้)  

มีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2 )  

มีจ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที ่4 , 5, 6 )  

และมีจ านวน 1  องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที ่3  )  

 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องคป์ระกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.62 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 3 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 3.78 ด ี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.25 ด ี (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 4 ด ี (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.58 ด ี (13 ตัวบ่งชี้) 

 
โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ  ควรเร่งผลักดันและหามาตรการส่งเสริมให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าผลงานเพ่ือยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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บทน า 
 
ชื่อหลักสูตร 
 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)  ชือ่ย่อ กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Mathematics 

 ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร  
 25540091103374 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
          เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์การเรียนรู้แนว
ใหม่ มีความเป็นครูและเป็นนักวิชาการท่ีพร้อมด้วยคุณธรรม บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจะมีคุณลักษณะ ดังนี้  

1. มีความรู้ ใฝ่รู้ครอบคลุมทั้งในศาสตร์หลายสาขาและศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะ สามารถจัดการความรู้
ในเชิงสหวิทยาการอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารให้เกิดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิด
สร้างสรรค์ และจินตนาการ  

2. มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับสภาพจริง และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา  

3.  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความเป็นผู้น าทางการศึกษา มีจิตส านึกในการ
ท างานเพ่ือสังคมอย่างต่อเนื่อง สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดยใช้หลักประสานประโยชน์ส่วนรวมตามวิถี
ประชาธิปไตย เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ธ ารงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาไทย  

4. มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาค้นคว้า และเน้นให้บัณฑิตตระหนักในคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์ มีความรักและศรัทธาในความ
เป็นครูที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ 
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รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 *อ.ธนูชัย  ภูอุดม กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 2522,  

กศ.ม.(คณิตศาสตร์) 2524 
2 *อ.เอนก  จันทรจรูญ ค.บ.(คณิตศาสตร์) 2542,  

กศ.ม.(คณิตศาสตร์) 2545,  
M.S.(Teaching and Curriculum) 2551, 
M.S. (Mathematics) 2557 

3 *อ.ญานิน  กองทิพย์ ค.บ.(คณิตศาสตร์) 2536,  
กศ.ม.(คณิตศาสตร์) 2543,  
ปร.ด.(คณิตศาสตรศึกษา) 2555 

4 อ.ปัญญวัฒน์  หาอาษา  ค.บ.(คณิตศาสตร์) 2539,  
M.S.(Mathematics) 2544, 
M.A.(Mathematics) 2548 

5  อ.ชิรา  ล าดวนหอม กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 2543,  
กศ.ม.(คณิตศาสตร์) 2546, 
M.A.(Mathematics) 2553, 
Ph.D.(Mathematics) 2557 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกท่ีสถาบันนั้น ๆ ก าหนดขึ้น 

ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป

ตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่

เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ ข้อเสนอแนะ

เพ่ือการพัฒนา การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 สัมภาษณ์ และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน 

 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร 

 ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมิน (ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี)  

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  
1. จ านวนอาจารย์

ประจ าหลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกิน

กว่า 1 หลักสูตรไมไ่ด้และประจ าหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 

ผ่าน 

 

2. คุณสมบตัิของ

อาจารย์ประจ า

หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือ

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ

สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

 

ผ่าน 

 

11. การปรบัปรุง

หลักสตูรตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และ

อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/

สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6) หมาย

เหตุ ส าหรับหลักสตูร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 

หรือ หลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

 

ผ่าน 

 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรหลักสตูรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์. “ผ่าน” 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี)  

 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต     4.62 
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

45.28 10 4.53 4.53 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

 31  33  93.94 4.70  

องค์ประกอบท่ี 3 นิสิต  9 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  การรับนสิิต       3 3  
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  การส่งเสรมิและพฒันานิสิต     3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนสิิต      3 3 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   3.78 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารย์ประจ า
หลักสตูร  

    4 4 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสตูร      3.33  
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

    40   5 

     ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

    0  0  

     ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

    240  5  

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร       4 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   3.25 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร       3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน 

     3 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 การประเมินผู้เรียน        2 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

     5 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้     
ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้        4 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6  ( จ านวน …..  ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 46.56 

         ตัวบ่งชี้ 13 

    คะแนน 3.58 

 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน หลักสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์          
 

9 

ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

(ตัวบ่งชี้ในตารางจะใช้ส าหรับหลักสูตรที่ไม่มี มคอ.1 เท่าน้ัน ส าหรับหลักสูตรที่มี มคอ.1 ให้ปรับใช้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ของหลักสูตรน้ัน )ๆ 

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร มสี่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
ผ่าน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ผ่าน  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษา 
ให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

ผ่าน  

6 มีการทวนสอบผลการเรยีนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

ผ่าน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

ผ่าน  

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

N/A  

9 อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ผ่าน  

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

N/A  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

ผ่าน ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ย 4.31จากคะแนนเต็ม 5.00 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเตม็ 5.00 

ผ่าน ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่เฉลีย่ 4.53 จากคะแนนเต็ม 
5.00 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
13 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบสารสนเทศท่ี

สนับสนุนการเรยีนรู้  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

ผ่าน ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรู้เฉลี่ย 
3.94 จากคะแนนเต็ม 5.00 

14 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ผ่าน ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาเฉลี่ย 4.11 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

15 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกิจกรรมพัฒนาความเป็น
ครู เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ผ่าน ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่เฉลีย่ 4.53 จากคะแนนเต็ม 
5.00  
(ผลการด าเนินงานจากคณะศึกษาศาสตร์) 

16 อาจารยผ์ู้สอนใช้กลยุทธ์การสอนที่พัฒนาตามผลการเรียนรู้
ทั้ง 6 ด้าน 

ผ่าน  

17 ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ไม่น้อย
กว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 ของทุกรายวิชาที่หลักสูตร
เปิดสอน 

ผ่าน ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารย์เฉลี่ย 4.34  จากคะแนนเต็ม 5.00
ของทุกรายวิชาที่หลักสูตรเปิดสอน 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 15  ตัวบ่งชี้ 
จ านวนตัวบ่งชี้ในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน 15 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีการด าเนินงานร้อยละ100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ 
 

 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน หลักสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์          
 

11 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 4.53,4.70 
(2.1,2.2) 

4.62 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3,3,3 
(3.1,3.2,3.3) 

- - 3 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 4,3.33,4 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.78 ระดับคุณภาพดี 

5 4 3 
(5.1) 

3,3,5 
(5.2,5.3,5.4) 

- 3.25 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 4 
(6.1) 

- 4 ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน    3.58 ระดับคุณภาพดี 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ 
 
ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 
 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
 

1. บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. บัณฑิตส่วนใหญ่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสะภายใน 1 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.ควรน าผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้
บัณฑิตมาเป็นข้อมูลประกอบในการจัดกิจกรรมหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 3: นิสิต 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

 
หลักสูตรมีการปรับกระบวนการรับนิสิตที่ชัดเจนท าให้
สามารถรับนิสิตได้ตามแผนการรับที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ควรปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาให้ชัดเจน  โดยก าหนดเป้าหมาย               
การด าเนินการ ตลอดจนการประเมินผลและ       
แนวทางการพัฒนา เพ่ือให้ผลการรับนิสิตดีขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
1.วัตถุประสงค์ของโครงการที่พัฒนาศักยภาพและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ยังไม่ชัดเจน 
2.ควรก าหนดกระบวนการการจัดการข้อร้องเรียน
ของนิสิตให้ชัดเจน 

 
 
 
 
 

 
1.ปรับวัตถุประสงค์ของโครงการที่พัฒนาศักยภาพ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21ให้ชัดเจน  
2. ควรสังเคราะห์ภาพสะท้อนจากนิสิตในการจัด
โครงการ เพ่ือน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงในปีต่อไป 
3.ชี้แจงท าความเข้าใจกับนิสิตถึงแนวทางในการเสนอ
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานของหลักสูตรและ
การให้บริการในการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบไม่เป็น
ทางการและเป็นทางการ 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  .....................................................................................................................................  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ........................................................................................................... .......................... 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ........................................................................................................... .......................... 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  หลักสูตรได้ปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรโดยการแบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน

และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานด้วย 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ............................................................................................................................. ........ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  ............................................................ ......................................................................... 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

 
มีรายวิชาในหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการและการวิจัยน้อย 
 
 
 
 

 
ควรเพิ่มรายวิชาที่มีการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการและการวิจัยให้เพิ่มมากข้ึน 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ไม่ครอบคลุมสมรรถนะที่
ก าหนดในหลักสูตร 
 
 
 

 
ควรมีการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายการจัดการการเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ................................................................................. .................................................... 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ............................................................................................................................. ........ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  .....................................................................................................................................  
หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

 
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่พร้อมและเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ควรพิจารณาถึงแนวทางการจัดหาเครื่องมือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคนิคอย่างรวดเร็ว เช่น Graphing 
Calculator เช่น จากการจัดซื้อเป็นการเช่า  
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  หลักสูตรได้พยายามจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่พร้อมและเพียงพอต่อการจัดการเรียน    

การสอน 
. 
 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน หลักสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์          
 

18 

 

ภาคผนวก  

Common DataSet 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา 36 คน   
2 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 10 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบณัฑติ 45.28 คะแนน   
4 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน 27.78 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 31 คน   
6 จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด 35 คน   
7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 93.94 ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเตม็ 5 
4.70 คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
87 คะแนนเฉลีย่ของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑติใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสตูร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
4.31 คะแนน  
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

วันที่ 14  เดือนกรกฎาคม 2559   

เวลา กิจกรรม สถานที ่

09.00-09.15 แนะน ากรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตร 

ห้องประชุม

ภาควิชา

คณิตศาสตร์ 

09.15-10.00 ประธานหลักสูตรแนะน าหลักสูตรและน าเสนอผลการด าเนินงาน 

10.00-12.00 ประเมินคุณภาพหลักสูตร 

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-15.00 ประเมินคุณภาพหลักสูตร (ต่อ) 

15.00-16.30 น าเสนอผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร  

 

 

 


