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บทสรปุผูบ้ริหาร 
 

หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ  มผีลการดาํเนินงานในปีการศกึษา 2558  ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศกึษา
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ และมรีะดบัคณุภาพอยูใ่นระดบัด ี(3.06 คะแนน) ตามเกณฑก์ารประเมนิ
คุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร 6 องคป์ระกอบ (11 ตวับ่งชี)้   โดยองคป์ระกอบที ่1 (ตวับ่งชีท้ี ่1.1) 
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์“ผา่น”ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร  

มจีาํนวน 1 องคป์ระกอบ อยูใ่นระดบัด ี (องคป์ระกอบที ่6 )  
มจีาํนวน 3  องคป์ระกอบ อยูใ่นระดบัปานกลาง (องคป์ระกอบที ่3 , 4, 5 )  
และมจีาํนวน 1  องคป์ระกอบ ไมป่ระเมนิ (องคป์ระกอบที ่2 )  

 

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 3 ปานกลาง (3 ตวับ่งชี)้ 
องคป์ระกอบที ่4 2.23 ปานกลาง (3 ตวับ่งชี)้ 
องคป์ระกอบที ่5 3.50 ดี (4 ตวับ่งชี)้ 
องคป์ระกอบที ่6 4 ดี (1 ตวับ่งชี)้ 
เฉล่ียรวมทุกตวับง่ช้ี 
ของทุกองคป์ระกอบ 

3.06 ดี (11 ตวับ่งชี)้ 

 

โดยมีประเดน็เร่งด่วนท่ีควรพฒันาและปรบัปรงุ ดงัน้ี 

1. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ไมม่ตีําแหน่งทางวชิาการ  ควรเรง่ผลกัดนัและหามาตรการสง่เสรมิ
ใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรทาํผลงานเพือ่ยืน่ขอตําแหน่งทางวชิาการ 

2. ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ทีไ่มใ่ชก่ารควบคุมปรญิญานิพนธม์จีาํนวน
น้อย ควรเรง่ผลกัดนัและหามาตรการสง่เสรมิใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรทาํผลงานวจิยัของตนเอง 
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คาํนํา 
ภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดเ้ปิด 

หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ขึน้ในปี พ.ศ. 2535 ซึง่ถอืไดว้า่เป็น
หลกัสตูรแรกในดา้นน้ีของประเทศไทย โดยมุง่เน้นผลติดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรศกึษา  
ทีม่คีวามรูค้วามสามารถระดบัสงูออกไปเป็นผูนํ้าทางคณติศาสตรศกึษาทีม่สีมรรถภาพในการวจิยั  
การพฒันาหลกัสตูร รวมทัง้ใหค้าํแนะนําในการจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตรใ์หม้ปีระสทิธภิาพแก่ครู
และบุคลากรทางการศกึษาได ้

ในการน้ี หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรศกึษา ไดด้าํเนินการเปิดรบั
นิสติอยา่งต่อเน่ืองและไดป้รบัปรงุหลกัสตูรใหเ้หมาะสมกบัความกา้วหน้าของวทิยาการดา้นน้ีในปี พ.ศ. 
2548  ต่อมาเพือ่ใหก้ารจดัการศกึษาสอดคลอ้งกบัสงัคมไทยในอนาคตและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒกิารอุดมศกึษา พ.ศ. 2552  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรศกึษา จงึได้
ปรบัปรงุอกีครัง้ในปีการศกึษา 2555  และเน่ืองจากมขีอ้จาํกดัเกีย่วกบัจาํนวนบุคคลากรดา้นคณติศาสตร
ศกึษาจงึทาํใหภ้าควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมคีวามจาํเป็นตอ้ง
ปรบัสาขาวิชาของหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  เป็นหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

ในปีการศกึษา 2558หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2555)  มผีลการดาํเนินงาน ตามมาตรฐานตามมาตรฐานการศกึษาระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ  
ดงัปรากฏรายละเอยีดในรายงานการประเมนิตนเอง ประจาํปีการศกึษา 2558 ฉบบัน้ี  
 
 

อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภรณ์ 
ประธานหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์

วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
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สารบญั 
 
บทสรปุผูบ้ริหาร  
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หมวดท่ี 1  

การกาํกบัมาตรฐาน 

ช่ือหลกัสตูร 

ภาษาไทย  ชื่อเตม็ : การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
      ชื่อยอ่  :  กศ.ด. (คณติศาสตร)์ 
ภาษาองักฤษ ชื่อเตม็ :  Doctor of Education Program in Mathematics 
     ชื่อยอ่  :  Ed.D. (Mathematics) 
ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

รหสัหลกัสูตร 

25480091108812 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   

เพือ่ผลติดุษฎบีณัฑติทีม่คีวามรูค้วามสามารถระดบัสงูและมคีุณลกัษณะดงัน้ี 
1.  เป็นผูนํ้าทีม่คีณุธรรมจรยิธรรมดา้นการวจิยัสรา้งสรรคท์างคณติศาสตรศกึษา และสามารถ

นําผลการวจิยัมาใชพ้ฒันาการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์ 
2.  เป็นผูนํ้าทางดา้นการพฒันาหลกัสตูรคณติศาสตร ์ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม

และการพฒันาประเทศ  
3. เป็นผูนํ้าทางดา้นการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์สามารถใหค้าํแนะนําและเป็นตวัแบบการ

จดัการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 

รายช่ืออาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (ข้อมลูปัจจบุนั) 

(ตวับ่งชีท้ี ่1.1เกณฑข์อ้ 1  ขอ้ 2  และขอ้ 3) 

ลาํดบั 
ช่ือ – นามสกลุ 

(ระบตุาํแหน่งทางวิชาการ) 
คณุวฒิุ (ทุกระดบั) 

สาขาวิชา 
1 *อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารภุรณ์ วท.บ.(คณติศาสตร)์ 2535,  

กศ.ม.(คณติศาสตร)์ 2538,  
กศ.ด.(คณติศาสตรศกึษา) 2548 

2 *อาจารย ์ดร. ขวญั  เพยีซา้ย กศ.บ.(คณติศาสตร)์ 2544,  
กศ.ม.(คณติศาสตร)์ 2547,  
กศ.ด.(คณติศาสตรศกึษา) 2553 
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ลาํดบั 
ช่ือ – นามสกลุ 

(ระบตุาํแหน่งทางวิชาการ) 
คณุวฒิุ (ทุกระดบั) 

สาขาวิชา 
3 *อาจารย ์ดร. สกุญัญา  หะยสีาและ ค.บ.(คณติศาสตร)์ 2542,  

กศ.ม.(คณติศาสตร)์ 2545,  
กศ.ด.(คณติศาสตรศกึษา) 2554 

4 อาจารย ์ดร. สายณัห ์ โสธะโร วท.บ. (คณติศาสตร)์ 2534,  
กศ.ม.(คณติศาสตร)์ 2537,  
Ph.D.(Mathematics) 2550 

5 อาจารย ์ดร. ณหทยั  ฤกษฤ์ทยัรตัน์ ค.บ. (คณติศาสตร)์ 2546,  
วท.ม. (คณติศาสตร)์ 2549,  
วท.ด. (คณติศาสตร)์ 2554 

หมายเหตุ * อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
 

รายช่ือและคณุสมบติัอาจารยผ์ูส้อน 

(ตวับ่งชี ้1.1 เกณฑข์อ้ 4) 

ลาํดบั 
ช่ือ – นามสกลุ 

(ระบตุาํแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ () มี
ประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 
 

มี
ประสบการณ์
ด้านการวิจยั

() 
(ไม่เป็นส่วนหน่ึงของ

ปริญญานิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1 ศาสตราจารยด์ร. ณรงค ์ ป ัน้น่ิม     
2 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. เรอืงวรนิท ์  

อนิทรวงษ์ สราญรกัษ์สกุล 
    

3 อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารภุรณ์     
4 อาจารย ์ดร. ขวญั  เพยีซา้ย      
5 อาจารย ์ดร. สกุญัญา  หะยสีาและ      
6 อาจารย ์ดร. สายณัห ์ โสธะโร     
7 อาจารย ์ดร. ณหทยั  ฤกษฤ์ทยัรตัน์     
8 อาจารย ์ดร. ญานิน  กองทพิย ์     
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คณุสมบติัอาจารยท่ี์ปรกึษาวิทยานิพนธห์ลกั 

(ตวับ่งชี ้1.1 เกณฑข์อ้ 5) 
ในปีการศกึษา 2558 ไม่มีนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์

ยืน่สอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์

คณุสมบติัอาจารยท่ี์ปรกึษาวิทยานิพนธร์ว่ม 

(ตวับ่งชี ้1.1 เกณฑข์อ้ 6) 
ในปีการศกึษา 2558 ไม่มีนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์

ยืน่สอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์
 
คณุสมบติัของอาจารยผ์ูส้อบปริญญานิพนธ ์
(ตวับ่งชี ้1.1 เกณฑข์อ้ 7) 

ในปีการศกึษา 2558 ไม่มีนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
ยืน่สอบปรญิญานิพนธ ์
 

การตีพิมพเ์ผยแพรผ่ลงานของผูส้าํเรจ็การศึกษา 

(ตวับ่งชี ้1.1 เกณฑข์อ้ 8) 
ในปีการศกึษา 2558 ไม่มีการตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานของผูส้าํเรจ็การศกึษา 

 

ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 

(ตวับ่งชี ้1.1 เกณฑข์อ้ 9) 
อาจารยป์ระจาํของหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรแ์ต่ละคนทาํหน้าที่

เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธใ์หก้บันิสติไดไ้ม่เกิน 5 คน 
 

อาจารยท่ี์ปรกึษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 
มีผลงานวิจยัอย่างต่อเน่ืองและสมํา่เสมอ  

(ตวับ่งชี ้1.1 เกณฑข์อ้ 10) 
ในปีการศกึษา 2558 ไม่มีนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ยืน่สอบ

เคา้โครงปรญิญานิพนธ ์ 
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การปรบัปรงุหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาท่ีกาํหนด 

(ตวับ่งชี ้1.1 เกณฑข์อ้ 11) 
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์เริม่ใชใ้นภาคปลาย ปีการศกึษา 2555 

และจะครบรอบการปรบัปรงุ ในปี พ.ศ. 2560 
 

ผลการดาํเนินงานตามตวับง่ช้ีท่ี 1.1 การบริหารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสตูร 

ผลการประเมนิตวับ่งชีท้ี ่1.1 หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์“ผา่น”
ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.
2552 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร
D.Ed.Math_58_1.1_1 เล่มหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์  

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) (มคอ.2) ฉบบัที ่สกอ. ประทบัตรารบัทราบ  
D.Ed.Math_58_1.1_2 ขอ้มลูรายบุคคลของอาจารยป์ระจาํ (หมวดวชิาเอก)  

(รายงานคุณวฒุกิารศกึษาและตําแหน่งทางวชิาการ) 
D.Ed.Math_58_1.1_3 ขอ้มลูรายบุคคลของอาจารยผ์ูส้อน 

(รายงานคุณวฒุกิารศกึษาและตําแหน่งทางวชิาการ) 
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หมวดท่ี2 

บณัฑิตและนิสิต 

คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ (ตวับง่ช้ีท่ี 2.1) 

ในปีการศกึษา 2558 หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไม่มีผูส้าํเรจ็
การศกึษา จงึไม่มีการสาํรวจคุณภาพของบณัฑติทีจ่บการศกึษาทีค่รอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ5 ดา้น คอื (1) ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม  (2) ดา้นความรู ้ (3) ดา้นทกัษะทาง
ปญัญา  (4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล  และ (5) ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการ
สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ข้อมลูประกอบการคาํนวณคณุภาพของบณัฑิตหลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

ในปีการศกึษา 2558 หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไม่มีผูส้าํเรจ็
การศกึษา จงึไม่มีขอ้ขอ้มลูประกอบการคาํนวณคุณภาพของบณัฑติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ
สาขาวชิาคณติศาสตร ์
 

ลาํดบั
ท่ี 

ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั รวม 

คณุภาพของบณัฑิตปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ
ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 

เฉลีย่ N/A 

1 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาทัง้หมด คน N/A 
2 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาทีไ่ดร้บัการประเมนิคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ
คน N/A 

3 ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ คะแนน N/A 
 (1) ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม คะแนน N/A 
 (2) ดา้นความรู ้ คะแนน N/A 
 (3) ดา้นทกัษะทางปญัญา คะแนน N/A 
 (4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล คะแนน N/A 
 (5) ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการสือ่สารและการใช ้ คะแนน N/A 
4 ผูต้อบแบบประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอผูส้าํเรจ็

การศกึษา 
รอ้ยละ N/A 
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การวิเคราะหผ์ลท่ีได้ 

ในปีการศกึษา 2558 หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไม่มีผูส้าํเรจ็
การศกึษา  และไม่มีการสาํรวจคุณภาพของบณัฑติทีจ่บการศกึษาทีค่รอบคลุมตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาตทิัง้ 5 ดา้น จงึไม่มีการวเิคราะหผ์ลทีไ่ด ้
 

ผลงานของนิสิตและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาเอกท่ีได้รบัการตีพิมพห์รอื
เผยแพร ่ (ตวับง่ช้ีท่ี 2.2) 

ในปีการศกึษา 2558  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไม่มีผูส้าํเรจ็
การศกึษาระดบัปรญิญาเอก  และไม่มีผลงานของนิสติและผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก  จงึไม่มี
ผลรวมถ่วงน้ําหนกัของผลงานทีต่พีมิพห์รอืเผยแพรข่องนิสติและผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก 
 

การรบันิสิต (ตวับง่ช้ีท่ี 3.1) 

 การรบันิสิต    

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  
เป็นหลกัสตูรปรญิญาการศกึษาดุษฎบีณัฑติทีเ่น้นการวจิยั แบบที ่2.1 โดยมกีารทาํปรญิญานิพนธท์ีม่ ี
คุณภาพและกอ่ใหเ้กดิความกา้วหน้าทางวชิาการและวชิาชพี และศกึษารายวชิาเพิม่เตมิ 

ผูเ้ขา้ศกึษาตอ้งเป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติหรอืเทยีบเทา่ สาขาวชิา
คณติศาสตรห์รอืคณติศาสตรศกึษา  และมคีุณสมบตัทิัว่ไปเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั 

ศรนีครนิทรวโิรฒ วา่ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2554 หมวดที ่3 ขอ้ที ่17  
และมปีระสบการณ์ในการทาํปรญิญานิพนธห์รอืมผีลงานวจิยัทางคณติศาสตรห์รอืคณติศาสตรศกึษาใน
ระดบัปรญิญามหาบณัฑติ ไมน้่อยกวา่ 12 หน่วยกติ 

จากการสะทอ้นผลการรบันิสติ ในปีการศกึษา 2557 ของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษามดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ และขอ้เสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพการศกึษา
ภายใน ระดบัหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2557  สง่ผลใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรและคณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  ไดป้ระชุม
รว่มกนัเพือ่ปรบั “ระบบและกลไกในการรบันิสติ ในปีการศกึษา 2558  ขึน้ใหมโ่ดยการปรบัใหด้าํเนินการ 
“จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7”  ก่อน “การนําเสนอผลการตรวจสอบ
จาํนวนนิสติตามแผนและแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบันิสติ ในปีการศกึษา 2558  ต่อที่
ประชุมภาควชิาคณติศาสตรเ์พือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุมคณะวทิยาศาสตร ์ ดงัแผนผงั  
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แผนผงั 3.1(1)  ระบบและกลไกในการรบันิสติ 
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แผนผงั 3.1(1)  ระบบและกลไกในการรบันิสติ (ต่อ)  
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จากแผนผงั  ในปีการศกึษา 2558  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการรบันิสติ และมผีลการ
ดาํเนินงานดงัน้ี    

1. กาํหนดเป้าหมายของการรบันิสิต จาํนวนรบันิสิตและคณุสมบติัของผูมี้สิทธ์ิสมคัร
สอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิต 

เมือ่วนัที ่3 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดเป้าหมายของการรบันิสติ จาํนวนรบันิสติและ
คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตรใ์นภาคตน้ (รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 2558 โดยอา้งองิขอ้มลูจากรายละเอยีดของหลกัสตูร 
(มคอ.2) / ภาระงานของอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธแ์ละรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร 
(มคอ.7) ของปีการศกึษา 2557 ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558  กาํหนดใหม้กีารรบันิสติ จาํนวน 10 คน  โดยคุณสมบตัิ
ของผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุในรายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.2)
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) 

2) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง จาํนวนรบั
นิสติและคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ในภาคตน้ (รอบ 1)  ประจาํปีการศกึษา 2558 สง่ไปยงับณัฑติวทิยาลยั เพือ่ประกาศรบั
สมคัร คดักรองและจดัสอบคดัเลอืก  (D.Ed.Math_58_3.1_1)   

2. กาํหนดคณุสมบติัและขออนุมติัแต่งตัง้คณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ 
เมือ่วนัที ่3 กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดคุณสมบตัขิองคณะกรรมการออกและตรวจขอ้สอบ
คดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหค้ณะกรรมการออกและตรวจขอ้สอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ตอ้งมคีณุวุฒริะดบัปรญิญาเอก ในสาขาวชิาคณติศาสตร
ศกึษาหรอืคณติศาสตรแ์ละมคีวามเชีย่วชาญในเน้ือหาวชิาทีจ่ดัทาํขอ้สอบ  

2) กาํหนดใหค้ณะกรรมการออกและตรวจขอ้สอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558 มจีาํนวน 5 คน  ไดแ้ก่ 
(1)  อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารภุรณ์ (2)  อาจารย ์ดร. สายณัห ์ โสธะโร (3)  อาจารย ์ดร. เสรมิศร ี 
ไทยแท(้4)  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. เรอืงวรนิท ์ อนิทรวงษ์ สราญรกัษ์สกุล  และ (5)  อาจารย ์ดร.  
สกุญัญา  หะยสีาและ 

3) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ทาํบนัทกึ
ขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการออกและตรวจขอ้สอบระดบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติ  
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ในภาคตน้ (รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 2558 สง่ไปยงับณัฑติวทิยาลยัเพือ่ขออนุมตัแิต่งตัง้  
(D.Ed.Math_58_3.1_2) 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มคีาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการฝา่ยสนบัสนุนการสอบและตดัสนิ
ผลระดบับณัฑติศกึษา ในภาคตน้ (รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 2558  (D.Ed.Math_58_3.1_3) 

3. ประกาศเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิต (แบบไม่ขอรบัใบประกอบวิชาชีพ) 
บณัฑติวทิยาลยั ประกาศเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎี

บณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ในภาคตน้ (รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 2558 ทางอนิเตอรเ์น็ตทีเ่วบ็ไซด ์ 
http://grad.swu.ac.th  และ http://admission.swu.ac.th  ตัง้แต่วนัที ่5 มกราคม –28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 
2558  และมรีะเบยีบการรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา ในภาคตน้ (รอบ 1) 
ประจาํปีการศกึษา 2558  (D.Ed.Math_58_3.1_4) 

4. จดัสอบข้อเขียนภาษาองักฤษทัว่ไป และข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา 
บณัฑติวทิยาลยั จดัสอบขอ้เขยีนภาษาองักฤษทัว่ไป ในวนัที ่14  มนีาคม พ.ศ. 2558   

เวลา 9.00 – 11.00 น. และสอบขอ้เขยีนวชิาเฉพาะสาขา ในวนัที ่15  มนีาคม พ.ศ. 2558  และ  
เวลา 9.00 – 12.00 น. 

5. พิจารณาและตดัสินผลสอบข้อเขียนภาษาองักฤษทัว่ไป และข้อเขียนวิชาเฉพาะ
สาขา  แล้วส่งรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบสมัภาษณ์เชิงวิชาการ  ไปยงับณัฑิตวิทยาลยั 

เมือ่วนัที ่24 มนีาคม พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดเกณฑใ์นการตดัสนิผลการสอบขอ้เขยีน
ภาษาองักฤษทัว่ไปและขอ้เขยีนวชิาเฉพาะสาขาและพจิารณาคะแนนสอบขอ้เขยีนภาษาองักฤษทัว่ไป 
และคะแนนสอบขอ้เขยีนวชิาเฉพาะสาขา แลว้ตดัสนิผลตามเกณฑท์ีก่าํหนด  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) ตดัสนิผลใหม้ผีูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์วชิาการ ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558 
จาํนวน 3 คน 

2) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง รายชื่อผูม้ี
สทิธิส์อบสมัภาษณ์วชิาการ สง่ไปยงับณัฑติวทิยาลยั เพือ่ประกาศทางอนิเตอรเ์น็ตทีเ่วบ็ไซด ์ 
http://grad.swu.ac.th และ http://admission.swu.ac.th  (D.Ed.Math_58_3.1_5)  

6. กาํหนดคณุสมบติัและขออนุมติัแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์วิชาการ 
เมือ่วนัที ่2 เมษายน พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดคุณสมบตัขิองคณะกรรมการสอบสมัภาษณ์วชิาการ 
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์วชิาการ หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ตอ้งมคีุณวุฒริะดบัปรญิญาเอก ในสาขาวชิาคณติศาสตรศกึษาหรอืคณติศาสตร ์และมคีวาม
เชีย่วชาญในสาขาวชิาทีจ่ดัทาํขอ้สอบ  
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2) กาํหนดใหค้ณะกรรมการสอบสมัภาษณ์วชิาการ ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558 มี
จาํนวน 3 คน  ไดแ้ก่(1)  อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารุภรณ์ และ (2)  อาจารย ์ดร. ญานิน กองทพิย ์  

3) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัิ
แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์วชิาการ ระดบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ประจาํปี
การศกึษา 2558 สง่ไปยงับณัฑติวทิยาลยัเพือ่ขออนุมตัแิต่งตัง้ (D.Ed.Math_58_3.1_6)  

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มคีาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการปฏบิตังิานในวนัสอบสมัภาษณ์/ 
สมัภาษณ์วชิาการเพือ่คดัเลอืกเป็นนิสติ ระดบับณัฑติศกึษา ภาคตน้ (รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 2558  
(M.Ed.Math_58_3.1_7) 

7. ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบสมัภาษณ์เชิงวิชาการ และจดัสอบสมัภาษณ์เชิง
วิชาการ 

เมือ่วนัที ่5 เมษายน พ.ศ. 2558  บณัฑติวทิยาลยั ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์เชงิ
วชิาการ  ทางอนิเตอรเ์น็ตทีเ่วบ็ไซด ์ http://grad.swu.ac.th  และ http://admission.swu.ac.th   

เมือ่วนัที ่19 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการปฏบิตังิานในวนัสอบ
สมัภาษณ์/ สมัภาษณ์วชิาการ เพือ่คดัเลอืกเป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ ในภาคตน้ (รอบ 1)  ประจาํปีการศกึษา 2558  จดัสอบสมัภาษณ์เชงิวชิาการ  

8. พิจารณาและตดัสินผลการสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิต  แล้วส่งรายช่ือผูส้อบผา่นการ
คดัเลือกเข้าเป็นนิสิตไปยงับณัฑิตวิทยาลยั 

เมือ่วนัที ่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดเกณฑแ์ละตดัสนิผลการสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ในภาคตน้ (รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 2558 ซึง่
มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) ผูส้อบผา่นคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร์
ในภาคตน้ (รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 2558 มจีาํนวน  2 คน  

2) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง รายชื่อ
ผูส้อบผา่นการคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ในภาคตน้ 
(รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 2558 สง่ไปยงับณัฑติวทิยาลยั เพือ่ประกาศทางอนิเตอรเ์น็ต  
(M.Ed.Math_58_3.1_8)  

9. ประกาศผลการสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิต 
เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  บณัฑติวทิยาลยั  ประกาศผลการสอบคดัเลอืกเขา้เป็น

นิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ในภาคตน้ (รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 
2558  ทางอนิเตอรเ์น็ตทีเ่วบ็ไซด ์ http://grad.swu.ac.th  และ http://admission.swu.ac.th  
(D.Ed.Math_58_3.1_9) 
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10. ตรวจสอบจาํนวนนิสิตและพิจารณาความต้องการรบันิสิตตามแผนการรบั 
เมือ่วนัที ่6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่พจิารณาจาํนวนผูส้อบผา่นการคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ  
จาํนวนนิสติตามแผนการรบั และความตอ้งการรบัสมคัรนิสติเพิม่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแผนการรบั ซึง่มตทิี่
ประชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหเ้ปิดรบัสมคัรนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
เพิม่เตมิ  เน่ืองจากจาํนวนผูส้อบผา่นการคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ มเีพยีง 2 คนเทา่นัน้  ซึง่ไม่เป็นไปตาม
แผนการรบัทีก่าํหนดไว ้ 

2) กาํหนดใหเ้พิม่จาํนวนรอบในการเปิดรบัสมคัรนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์อยา่งน้อยอกี 2 รอบ ในปีการศกึษา 2559  (D.Ed.Math_58_3.1_10) 

11. สะท้อนปัญหาจาํนวนนิสิตและหาแนวทางเพ่ิมจาํนวนนิสิตให้เป็นไปตามแผนการรบั 
เมือ่วนัที ่6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่สะทอ้นปญัหาจาํนวนนิสติ และหาแนวทางเพิม่จาํนวนนิสติ
ใหเ้ป็นไปตามแผนการรบั ซึง่ไดแ้ก่ (1) เปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติในรอบถดัไปผา่นขัน้ตอน
การสอบคดัเลอืกของบณัฑติวทิยาลยั  และ (2) เขา้รว่มโครงการความรว่มมอืในการผลติบณัฑติระดบั
ปริญญาเอกระหวา่งมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒกบัสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี(สสวท.) ภายใตโ้ครงการสง่เสรมิการผลติครทูีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละ
คณติศาสตร ์(สควค.) ระยะที ่3 (พ.ศ. 2555 – 2560) ซึง่มตทิีป่ระชมุ มดีงัน้ี 

1) เลอืกใหป้ระกาศเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎี
บณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558  ในโครงการสง่เสรมิการผลติครทูีม่ ี
ความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์(สควค.) ระยะที ่3 (พ.ศ. 2555 – 2560) ของ
สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.)  โดยไม่ตอ้งประกาศเปิดรบัสมคัรสอบ
คดัเลอืกเขา้เป็นนิสติในรอบถดัไปผา่นขัน้ตอนการสอบคดัเลอืกของบณัฑติวทิยาลยั เพิม่เตมิ 

2) มอบหมายให ้อาจารย ์ดร.รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์ เป็นผูป้ระสานงานของสาขาวชิา
คณติศาสตร ์ในเรือ่ง การประกาศเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ในภาคตน้ ประจาํปีการศกึษา 2558 ในโครงการสง่เสรมิการผลติครทูีม่ ี
ความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์(สควค.) ระยะที ่3 (พ.ศ. 2555 – 2560) ของ
สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.)  (D.Ed.Math_58_3.1_11) 

12. ประกาศเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิต สาํหรบัผูส้มคัรรบัทุนโครงการ 
สควค. 

เน่ืองจาก ไมม่ผีูส้มคัรรบัทนุโครงการสง่เสรมิการผลติครทูีม่คีวามสามารถพเิศษทาง
วทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์(สควค.) ระดบัปรญิญาเอกทางการศกึษา ของสถาบนัสง่เสรมิการสอน
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วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.)  จงึไม่ได้ประกาศเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ (รอบ 2)  
สาํหรบัผูส้มคัรรบัทุนโครงการ สควค. ในปีการศกึษา 2558 

13. กาํหนดคณุสมบติัและขออนุมติัแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์เชิงวิชาการ
สาํหรบัผูร้บัทุนโครงการ สควค. 

ในปีการศกึษา 2558  ไม่ได้ดาํเนินการต่อในขัน้ตอนน้ี เน่ืองจากไมม่ผีูส้มคัร  

14. จดัสอบสมัภาษณ์เชิงวิชาการสาํหรบัผูส้มคัรรบัทุนโครงการ สควค. 
ในปีการศกึษา 2558  ไม่ได้ดาํเนินการต่อในขัน้ตอนน้ี เน่ืองจากไมม่ผีูส้มคัร  

15. พิจารณาและตดัสินผลการสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิตสาํหรบัผูส้มคัรรบัทุนโครงการ 
สควค. 

ในปีการศกึษา 2558  ไม่ได้ดาํเนินการต่อในขัน้ตอนน้ี เน่ืองจากไมม่ผีูส้มคัร  

16. ประกาศผลการสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิต สาํหรบัผูส้มคัรรบัทนุโครงการ สควค. 
ในปีการศกึษา 2558  ไม่ได้ดาํเนินการต่อในขัน้ตอนน้ี เน่ืองจากไมม่ผีูส้มคัร  

17. สะท้อนผลการรบันิสิตและหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบันิสิต  
สาํหรบัปีการศึกษาถดัไป  

เมือ่วนัที ่5 สงิหาคม พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่สะทอ้นผลการรบันิสติและหาแนวทางปรบัปรงุระบบและ
กลไกในการรบันิสติ  สาํหรบัปีการศกึษา 2559  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) จากสถติกิารรบันิสติ ตัง้แต่ปีการศกึษา 2555 – 2557  จาํนวนนิสติทีล่งทะเบยีนเรยีน 
มน้ีอยกวา่ จาํนวนรบันิสติตามแผนการรบั นัน้ อาจมาจากสาเหตุ ต่อไปน้ี 

1.1)  ผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติทีส่าํเรจ็การศกึษาทางวทิยาศาสตร
มหาบณัฑติ มคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นการศกึษาไมเ่พยีงพอ จงึทาํขอ้สอบขอ้เขยีนวชิาเฉพาะหมวดวชิา
คณติศาสตรศกึษาไมไ่ด ้ 

1.2)  ผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติทีส่าํเรจ็การศกึษาทางการศกึษา
มหาบณัฑติ มคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นคณติศาสตรไ์มเ่พยีงพอ จงึทาํขอ้สอบขอ้เขยีนวชิาเฉพาะหมวด
วชิาคณติศาสตรไ์มไ่ด ้

1.3)  ผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติมคีวามรูพ้ืน้ฐานและทกัษะในการอา่น 
ฟงั พดู และเขยีนภาษาองักฤษไมเ่พยีงพอ จงึทาํขอ้สอบขอ้เขยีนภาษาองักฤษไมไ่ด ้ 

2) แนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบันิสติ สาํหรบัปีการศกึษา 2559 ดงัน้ี  
2.1)  บณัฑติควรจดัสอบขอ้เขยีนภาษาองักฤษ และสอบขอ้เขยีนวชิาเฉพาะ  

แยกกนัคนละวนั และควรจดัสอบในช่วงเช้า เพือ่เอือ้ใหผู้ม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติทาํ
ขอ้สอบไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 
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2.2)  เปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์อยา่งน้อย 2 รอบ ในปีการศกึษา 2559  

2.3)  กาํหนดใหผู้ส้มคัรรบัทุนโครงการสง่เสรมิการผลติครทูีม่คีวามสามารถพเิศษ
ทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์(สควค.) ระดบัปรญิญาเอกทางการศกึษา ของสถาบนัสง่เสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.)  สามารถยืน่คะแนนสอบภาษาองักฤษตามเกณฑท์ีโ่ครงการ 
สควค.กาํหนดได ้จนถงึวนัสอบสมัภาษณ์วชิาการ  

3) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ แจง้ขอ้เสนอในทีป่ระชุมบณัฑติ
วทิยาลยั เกีย่วกบั “แนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบันิสติ ในปีการศกึษา 2559 ของ
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร”์ (D.Ed.Math_58_3.1_12) 

ผลสืบเน่ือง จากการแจง้ขอ้เสนอในทีป่ระชุมบณัฑติวทิยาลยั เกีย่วกบั “แนวทางการ
ปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบันิสติ ในปีการศกึษา 2559 ของหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร”์สง่ผลให ้ 

1) มกีารเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์จาํนวน 3 รอบ  

3) มกีารปรบัระเบยีบในการสอบ โดยใหผู้ท้ีส่อบขอ้เขยีน สามารถสอบสมัภาษณ์วชิาการ
ทุกคนในวนัถดัไป (D.Ed.Math_58_3.1_13) 

18. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
เมือ่วนัที ่22 มถุินายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 โดยมกีาร
นําเสนอผลการรบันิสติ และแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบันิสติ เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลู
ในการรบันิสติ ในปีการศกึษา 2559  (D.Ed.Math_58_3.1_14) 

19. นําเสนอผลการตรวจสอบจาํนวนนิสิตตามแผนและแนวทางการปรบัปรงุระบบและ
กลไกในการรบันิสิตต่อท่ีประชมุภาควิชาคณิตศาสตรเ์พ่ือนําข้อเสนอแนะเข้าสู่ท่ีประชมุคณะ
วิทยาศาสตร ์

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์นําเสนอผล
การรบันิสติ และแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบันิสติ ในปีการศกึษา 2558  ต่อทีป่ระชุม
ภาควชิาคณติศาสตร ์เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุมคณะวทิยาศาสตร ์
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การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  
เป็นหลกัสตูรปรญิญาการศกึษาดุษฎบีณัฑติทีเ่น้นการวจิยั แบบที ่2.1 โดยมกีารทาํปรญิญานิพนธท์ีม่ ี
คุณภาพและกอ่ใหเ้กดิความกา้วหน้าทางวชิาการและวชิาชพี และศกึษารายวชิาเพิม่เตมิ  โดยทีผู่เ้ขา้
ศกึษาตอ้งเป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติหรอืเทยีบเทา่ สาขาวชิาคณติศาสตรห์รอื
คณติศาสตรศกึษา และมปีระสบการณ์ในการทาํปรญิญานิพนธห์รอืมผีลงานวจิยัทางคณติศาสตรห์รอื
คณติศาสตรศกึษาในระดบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติ ไมน้่อยกวา่ 12 หน่วยกติ   ซึง่ในบรรดานิสติเหล่านัน้ 
มนิีสติทีส่าํเรจ็การศกึษาทางวทิยาศาสตรมหาบณัฑติบางคนทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นการศกึษา 
ไมเ่พยีงพอ  ในทาํนองเดยีวกนัมนิีสติทีส่าํเรจ็การศกึษาทางการศกึษามหาบณัฑติบางคนทีม่คีวามรู้
พืน้ฐานทางดา้นคณติศาสตรไ์มเ่พยีงพอ  นอกจากนัน้ มนิีสติบางคนทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานและทกัษะในการ
อา่น ฟงั พดู และเขยีนภาษาองักฤษไมเ่พยีงพอเชน่กนั  เพือ่ใหนิ้สติมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นการศกึษา  
ความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นคณติศาสตร ์ และความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นภาษาองักฤษทีเ่พยีงพอ จงึจาํเป็นตอ้ง
เตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษาใหนิ้สติเหล่านัน้  

จากการสะทอ้นผลการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา ในปีการศกึษา 2557 ของ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์และขอ้เสนอแนะจากการ
ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2557 สง่ผลใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูร
และคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่
ปรบั “ระบบและกลไกในการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา ของปีการศกึษา 2558” โดยปรบัใหม้ ี
“การจดัโครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษาสาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร”์
แลว้ใหนิ้สติใหมทุ่กคนเขา้รว่มโครงการดงักล่าว  แทน “การมอบหมายใหนิ้สติไปศกึษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง/สนบัสนุนใหเ้ขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการ”  ดงัแผนผงั 
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แผนผงั 3.1(2)  ระบบและกลไกในการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา  
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จากแผนผงั  ในปีการศกึษา 2558  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้
ศกึษา  และมผีลการดาํเนินงาน ดงัน้ี    

1. พิจารณาความพร้อมของนิสิตและกาํหนดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 

เมือ่วนัที ่8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่พจิารณาความพรอ้มของนิสติก่อนเขา้ศกึษา  โดยอา้งองิ
ขอ้มลูจากคะแนนสอบขอ้เขยีนภาษาองักฤษทัว่ไป  คะแนนสอบขอ้เขยีนวชิาเฉพาะสาขา  และคะแนน
สอบสมัภาษณ์เชงิวชิาการ  ใบรายงานผลการเรยีน (Transcript)  ตลอดจนพจิารณาการสะทอ้นผลการ
เตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา ในปีการศกึษา 2557 ของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษา
ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ และขอ้เสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบั
หลกัสตูร ในปีการศกึษา 2557  แลว้รว่มกนักาํหนดกจิกรรมเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษาสาํหรบั
นิสติทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นการศกึษา และ/หรอื ดา้นคณติศาสตรไ์มเ่พยีงพอ  ซึง่มตทิีป่ระชมุ มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหจ้ดั “โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สาํหรบันิสิตระดบั
บณัฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตร”์ ก่อนเปิดภาคเรยีน อยา่งน้อย 1 สปัดาห ์โดยมคีณาจารยใ์น
หลกัสตูรฯ รว่มกนัเป็นวทิยากร  และมวีตัถุประสงคห์ลกั คอื (1) เพือ่ใหนิ้สติใหมห่ลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์และนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 
มคีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัหลกัสตูรคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน  เทคนิคการสอนและการจดัทาํแผนการ
เรยีนรูค้ณติศาสตร ์ก่อนเขา้ศกึษา ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558  และ (2) เพือ่ใหอ้าจารยป์ระจาํ
หลกัสตูรและกรรมการบรหิารหลกัสตูรทีเ่ขา้รว่มโครงการ ทบทวน/เพิม่พนูความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบั
หลกัสตูรคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน  เทคนิคการสอนและการจดัทาํแผนการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์  

2) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ เขยีนขอ้เสนอ “โครงการเตรยีม
ความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ประจาํปีการศกึษา
2558”  และดาํเนินการขออนุมตัจิดัทาํโครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษาฯ 

3) ประชาสมัพนัธใ์หนิ้สติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ นิสติ
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรเขา้รว่มโครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษาดงักล่าว  (D.Ed.Math_58_3.1_15) 

2. ขออนุมติัจดั โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สาํหรบันิสิตระดบั
บณัฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตร ์

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ เขยีนขอ้เสนอ “โครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้
ศกึษา สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา 2558”  ทาํบนัทกึ
ขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตั ิ“โครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา 
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สาขาวชิาคณติศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา 2558” ผา่นภาควชิาคณติศาสตร ์ สง่ไปยงัคณะวทิยาศาสตร ์ 
(D.Ed.Math_58_3.1_16) 

3. เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และทาํแบบประเมินความพึง
พอใจท่ีมีต่อโครงการ และระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมก่อนศึกษา 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ประชาสมัพนัธ ์
ใหนิ้สติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ นิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและกรรมการบรหิารหลกัสตูรเขา้รว่มโครงการเตรยีม
ความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษาดงักล่าว 

วนัที ่13-14 สงิหาคม พ.ศ. 2558  เวลา 9.00 – 16.00 น. คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดจ้ดั “โครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบั
นิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา  255 8”  โดยมนิีสติใหมข่องหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์จาํนวน 5 คน  นิสติใหมข่องหลกัสตูรการศกึษาดุษฎี
บณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์จาํนวน 2 คน  และอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและกรรมการบรหิารหลกัสตูร
ฯ เขา้รว่มโครงการ  นอกจากนัน้ยงัมนิีสติปจัจุบนัของหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์และหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ เขา้รว่มโครงการดว้ย 

ภายหลงัสิน้สดุโครงการ วนัที ่14 สงิหาคม พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดใ้หนิ้สติและอาจารยท์ีเ่ขา้รว่มโครงการทาํ  
“แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอโครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติระดบั
บณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา 2558”  (D.Ed.Math_58_3.1_17) 

4.  ตรวจสอบผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและหาแนวทางปรบัปรงุระบบ
และกลไกในการเตรียมความพร้อมก่อนศึกษา 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดว้เิคราะหผ์ลที่
ไดจ้าก “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอโครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติระดบั
บณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา 2558”  พบวา่  นิสติ (ทัง้นิสติใหมแ่ละนิสติ
ปจัจุบนั) มคีวามพงึพอใจต่อโครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา 
สาขาวชิาคณติศาสตรป์ระจาํปีการศกึษา 2558 อยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป 

เมือ่วนัที ่3 กนัยายน พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่สะทอ้นผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอโครงการเตรยีม
ความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา 
2558  ของนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ทีเ่ขา้รว่มโครงการ  ตลอดจนหา
แนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการเตรยีมความพรอ้มก่อนศกึษา ในปีการศกึษา 2559  ซึง่มต ิ
ทีป่ระชุม มดีงัน้ี 
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1) กาํหนดใหจ้ดัโครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติระดบั
บณัฑติศกึษา สาขาคณติศาสตร ์อยา่งต่อเน่ืองอกีในปีการศกึษา 2559  โดยอาจจดัเป็น 2 ชว่ง คอื ก่อน
เปิดเรยีนภาคตน้ และก่อนเปิดเรยีนภาคปลาย อยา่งน้อย 1 สปัดาห ์เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการเรยีน
รายวชิาในภาคเรยีนนัน้ๆ ตามความเหมาะสม 

2) กาํหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนตรวจสอบความรูพ้ืน้ฐานหรอืปรบัความรูพ้ืน้ฐานของนิสติ
ก่อนเรยีน  ต่อไปอกีในปีการศกึษา 2559  (D.Ed.Math_58_3.1_18) 

5. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
เมือ่วนัที ่22 มถุินายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  โดยมกีาร
นําเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจและแนวทางในการปรบัปรงุระบบและกลไกในการเตรยีมความ
พรอ้มก่อนศกึษา เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการเตรยีมความพรอ้มก่อนศกึษา ในปีการศกึษา 2559  
(D.Ed.Math_58_3.1_19) 

6. นําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการ
เตรียมความพร้อมก่อนศึกษา 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรนํ์าเสนอผล
การประเมนิความพงึพอใจและแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการเตรยีมความพรอ้มก่อนศกึษา ใน
ปีการศกึษา 2558 ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตร ์เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุมคณะวทิยาศาสตร ์ 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร
D.Ed.Math_58_3.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเรือ่ง จาํนวนรบันิสติ

และคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ในภาคตน้ (รอบ 1) 
ประจาํปีการศกึษา 2558 

D.Ed.Math_58_3.1_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเรือ่ง คณะกรรมการ
ออกและตรวจขอ้สอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎี
บณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ในภาคตน้ (รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 
2558 

D.Ed.Math_58_3.1_3 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มคีาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการฝา่ย
สนบัสนุนการสอบและตดัสนิผลระดบับณัฑติศกึษา ในภาคตน้ (รอบ 1) 
ประจาํปีการศกึษา 2558   

D.Ed.Math_58_3.1_4 ระเบยีบการรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา  
ในภาคตน้ (รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 2558 
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D.Ed.Math_58_3.1_5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง การตดัสนิผล
การสอบขอ้เขยีนภาษาองักฤษทัว่ไปและขอ้เขยีนวชิาเฉพาะสาขา  
ในภาคตน้ (รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 2558 

D.Ed.Math_58_3.1_6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง คณะกรรมการ
สอบสมัภาษณ์วชิาการ หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ในภาคตน้ (รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 2558)  

D.Ed.Math_58_3.1_7 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มคีาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการปฏบิตังิาน
ในวนัสอบสมัภาษณ์/ สมัภาษณ์วชิาการเพือ่คดัเลอืกเป็นนิสติ ระดบั
บณัฑติศกึษา ในภาคตน้ (รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 2558 

D.Ed.Math_58_3.1_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง การตดัสนิผล
การสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ในภาคตน้ (รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 2558 

D.Ed.Math_58_3.1_9 ประกาศผลการสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร(์แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพี) ในภาคตน้ 
(รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 2558 

D.Ed.Math_58_3.1_10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง จาํนวนนิสติและ
ความตอ้งการรบันิสติตามแผนการรบั ในภาคตน้ (รอบ 1) ประจาํปี
การศกึษา 2558 

D.Ed.Math_58_3.1_11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง จาํนวนนิสติและ
แนวทางเพิม่จาํนวนนิสติใหเ้ป็นไปตามแผนการรบั 

D.Ed.Math_58_3.1_12 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการรบันิสติ
และหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบันิสติ  สาํหรบัปี
การศกึษา 2559 

D.Ed.Math_58_3.1_13 ระเบยีบการรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา  
ในภาคตน้ (รอบ 1-3) ประจาํปีการศกึษา 2559 

D.Ed.Math_58_3.1_14 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 

D.Ed.Math_58_3.1_15 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง การเตรยีม
ความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิา
คณติศาสตรป์ระจาํปีการศกึษา 2558 

D.Ed.Math_58_3.1_16 โครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติระดบั
บณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา 2558 

D.Ed.Math_58_3.1_17 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอโครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้
ศกึษา สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ประจาํปี
การศกึษา  255 8 



หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์     หน้า  26 

D.Ed.Math_58_3.1_18 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเรือ่งผลการประเมนิ
ความพงึพอใจทีม่ต่ีอโครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบั
นิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา 

D.Ed.Math_58_3.1_19 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7   

 

การส่งเสริมและพฒันานิสิต (ตวับง่ช้ีท่ี 3.2) 

การควบคมุดแูลการให้คาํปรึกษาปริญญานิพนธ ์แก่บณัฑิตศึกษา 

จากการสะทอ้นผลการควบคุมดแูลการใหค้าํปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ก่บณัฑติศกึษา 
ในปีการศกึษา 2557 ของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
และขอ้เสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2557 
สง่ผลใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรและคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ปรบั “ระบบและกลไกในการควบคุมดแูลการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้
ปรญิญานิพนธแ์ก่บณัฑติศกึษา ของปีการศกึษา 2558”  โดยเพิม่ข ัน้ตอน “การกาํหนดใหม้ี
กรรมการบริหารหลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์แต่ละคน  พิจารณาและ
รบัเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ”์ ใหแ้ก่นิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์อยา่งน้อย 1 คน”  ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัหวัขอ้วจิยัทีนิ่สติสนใจ และความเชีย่วชาญของ
กรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ แต่ละทา่น  นอกจากนัน้ยงัปรบัใหม้กีารจดั “โครงการการนําเสนอหวัข้อ
วิจยั (Pre-Proposal) สาํหรบันิสิตระดบับณัฑิตศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร ์ประจาํปีการศึกษา 
2558” เพือ่กระตุน้ใหนิ้สติเรง่นําเสนอหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ ซึง่สง่ผลใหนิ้สติยืน่สอบพจิารณาเคา้โครง
ปรญิญานิพนธ ์ และดาํเนินการทาํปรญิญานิพนธไ์ดเ้รว็ขึน้ ตามกรอบระยะเวลาทีห่ลกัสตูรกาํหนด  แลว้
ประชาสมัพนัธใ์หนิ้สติทุกคนเขา้รว่มโครงการดงักล่าว ตลอดจนมกีารจดัทาํ “สมดุบนัทึกการให้
คาํปรึกษาทัง้ด้านวิชาการและปริญญานิพนธ”์ ขึน้เพือ่บนัทกึความกา้วหน้าของนิสติในการทาํ
ปรญิญานิพนธ ์ ดงัแผนผงั 
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แผนผงั 3.2   ระบบและกลไกในการควบคุมดแูลการใหค้าํปรกึษาปรญิญานิพนธ ์แก่บณัฑติศกึษา 
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จากแผนผงั  ในปีการศกึษา 2558  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์  
มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการควบคุมดแูลการใหค้าํปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ก่บณัฑติศกึษา 
และมผีลการดาํเนินงานดงัน้ี    

1. กาํหนดขอบเขตของการทาํปริญญานิพนธ ์และเกณฑใ์นการสาํเรจ็การศึกษา   
เมือ่วนัที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดขอบเขตของการทาํปรญิญานิพนธ ์และเกณฑใ์น
การสาํเรจ็การศกึษา ของนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรโ์ดยอา้งองิขอ้มลู
จาก ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วา่ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2554 หมวดที ่9 
การขอรบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัร ขอ้ที ่48 ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) ขอบเขตของการทาํปรญิญานิพนธข์องนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์สามารถทาํไดเ้พยีงดา้นการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์เทา่นัน้  

2) เกณฑใ์นการสาํเรจ็การศกึษา  เป็นไปตามรายละเอยีดของ มคอ.2 หลกัสตูรการศกึษา
ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ วา่ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 หมวดที ่9 การขอรบัปรญิญาหรอื
ประกาศนียบตัร ขอ้ที ่48 

3) ขอบเขตของหวัขอ้ปรญิญานิพนธด์า้นการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์สามารถทาํได ้ 
4 ดา้น ซึง่ไดแ้ก่ (1) ดา้นการพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์สาํหรบั
กลุ่มเป้าหมาย  (2) ดา้นการสรา้ง/พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยทีางการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์ 
(3) ดา้นการศกึษาศกัยภาพทางคณติศาสตรข์องกลุ่มเป้าหมาย  และ (4)ดา้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
เรยีนการสอนคณติศาสตร ์ (D.Ed.Math_58_3.2_1) 

2. รวบรวมบทคดัย่อ / ปริญญานิพนธ ์/ บทความงานวิจยัท่ีได้รบัการตีพิมพแ์ละ
เผยแพร่ ของบณัฑิตรุ่นก่อนหน้า และแหล่งสืบค้น 

เมือ่วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่วางแผนในรวบรวมบทคดัยอ่ / ปรญิญานิพนธ ์/ บทความ
งานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพแ์ละเผยแพร ่ของบณัฑติรุน่ก่อนหน้า และแหล่งสบืคน้งานวจิยั  เพือ่ใหนิ้สติมี
แหล่งขอ้มลูในการศกึษาคน้ควา้และทาํปรญิญานิพนธซ์ึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหม้กีารรวบรวมบทคดัยอ่ / ปรญิญานิพนธ ์/ บทความงานวจิยัทีไ่ดร้บัการ
ตพีมิพแ์ละเผยแพร ่ของบณัฑติรุน่ก่อนหน้า และแหลง่สบืคน้งานวจิยั เพือ่เป็นแหล่งขอ้มลูในการศกึษา
คน้ควา้สาํหรบันิสติและอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์ เพิม่เตมิจากปีการศกึษาก่อนหน้า 

2) มอบหมายให ้อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์ และอาจารย ์ดร. ญานิน กองทพิย ์
เป็นผูร้วบรวมบทคดัยอ่ / ปรญิญานิพนธ ์/ บทความงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพแ์ละเผยแพร ่ของบณัฑติ
รุน่ก่อนหน้า และแหล่งสบืคน้งานวจิยัแลว้จดัทาํเป็นแฟ้มเพือ่เป็นเอกสารประกอบการเรยีนการสอนใน
รายวชิาวจิยัและสมัมนาทางคณติศาสตรศกึษา (D.Ed.Math_58_3.2_2) 
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3. นําเสนอหวัข้อหรือประเดน็ท่ีน่าสนใจ และสามารถนําไปใช้เป็นหวัข้อปริญญา
นิพนธไ์ด้ 

อาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาวจิยัและสมัมนาทางคณติศาสตรศกึษา และอื่นๆ มกีารนําเสนอหวัขอ้
หรอืประเดน็ทีน่่าสนใจและสามารถนําไปใชเ้ป็นหวัขอ้ปรญิญานิพนธเ์พือ่จุดประกายความคดิในการทาํ
ปรญิญานิพนธใ์หแ้ก่นิสติขณะจดัการเรยีนการสอน เชน่ การจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์ที่
เสรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ์/ การจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตรต์ามแนวคดิ
ของ STEM Education / การแกป้ญัหาโดยใชต้วัแบบเชงิคณติศาสตร ์(Mathematical Model) / การ
จดัการเรยีนการสอนคณติศาสตรผ์า่นการแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์เป็นตน้ เพือ่จุดประกายความคดิใน
การทาํปรญิญานิพนธใ์หแ้ก่นิสติ  ขณะจดัการเรยีนการสอน / พดูคุยนอกหอ้งเรยีน 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ รวบรวมหวัขอ้หรอืประเดน็ทีน่่าสนใจ ของนิสติหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์และนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ เพือ่นําเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์

เมือ่วนัที ่2 มนีาคม พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่วางแผนและกาํหนดอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธใ์หแ้ก่
นิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์และนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์แต่ละคน ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหก้รรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 
แต่ละคน รบัเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์(หลกั/รว่ม) ใหแ้ก่นิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์อยา่งน้อย 1 คน ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัหวัขอ้วจิยัทีนิ่สติสนใจ และความเชีย่วชาญของ
กรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ แต่ละทา่น โดยอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธท์ีก่าํหนดนัน้อาจ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2) กาํหนดให ้อาจารย ์ดร.รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์ และ อาจารย ์ดร.ขวญั เพยีซา้ย รบัเป็น
อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์(หลกั) ใหแ้ก่นิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์อยา่งน้อย 1 คน ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัหวัขอ้วจิยัทีนิ่สติสนใจ และความเชีย่วชาญของ
กรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ แต่ละทา่น  โดยอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธท์ีก่าํหนดนัน้อาจ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

3) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ แจง้รายชื่ออาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญา
นิพนธ ์ใหแ้ก่นิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์รบัทราบ โดยอาจารยท์ีป่รกึษา
ปรญิญานิพนธท์ีก่าํหนดนัน้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  (D.Ed.Math_58_3.2_3)  
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4. ขออนุมติัจดัโครงการการนําเสนอหวัข้อวิจยั (Pre-Proposal) และจดัทาํสมดุบนัทึก
ให้คาํปรึกษาทัง้ด้านวิชาการและด้านการวิจยัสาํหรบันิสิตระดบับณัฑิตศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร ์

เมือ่วนัที ่7 เมษายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่วางแผนจดัโครงการการนําเสนอหวัขอ้วจิยั  
(Pre-Proposal) และจดัทาํสมดุบนัทกึใหค้าํปรกึษาทัง้ดา้นวชิาการและดา้นการวจิยัสาํหรบันิสติระดบั
บณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหจ้ดั “โครงการการนําเสนอหวัข้อวิจยั (Pre-Proposal) สาํหรบันิสิต
ระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร”์ ชว่งเดอืนพฤษภาคม –มถุินายน พ.ศ. 2559  โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกั คอื เพือ่ใหนิ้สติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดม้โีอกาสนําเสนอหวัขอ้
วจิยัทีส่นใจต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  และรบัฟงัขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการวจิยัของ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและคณาจารยข์องภาควชิาคณติศาสตรท์ีเ่ขา้รว่มโครงการ ตลอดจนจดัทาํ
สมดุบนัทกึใหค้าํปรกึษาทัง้ดา้นวชิาการและดา้นการวจิยัสาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษาสาขาวชิา
คณติศาสตร ์

2) ประชาสมัพนัธใ์หนิ้สติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์และ/หรอื 
นิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและ
กรรมการบรหิารหลกัสตูรเขา้รว่มโครงการ ดงักล่าว 

3) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ เขยีนขอ้เสนอ “โครงการการ
นําเสนอหวัขอ้วจิยั (Pre-Proposal) สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร”์  และ
ดาํเนินการขออนุมตัจิดัทาํโครงการ 

4) กาํหนดใหจ้ดัทาํสมดุบนัทกึใหค้าํปรกึษาทัง้ดา้นวชิาการและดา้นการวจิยัสาํหรบันิสติ
ระดบับณัฑติศกึษาสาขาวชิาคณติศาสตร ์ แลว้มอบใหนิ้สติคนละ 1 เล่ม สาํหรบับนัทกึรายละเอยีดใน
การใหค้าํปรกึษาทัง้ดา้นวชิาการและดา้นการวจิยั ตามรปูแบบทีป่ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ 
นําเสนอ  (D.Ed.Math_58_3.2_4)  

เมือ่วนัที ่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตรไ์ดจ้ดั “โครงการการนําเสนอหวัข้อวิจยั (Pre-Proposal) สาํหรบันิสิตระดบั
บณัฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร”์ ณ หอ้งประชุม 10 – 210  ของภาควชิาคณติศาสตร ์คณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  โดยมนิีสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์จาํนวน 3 คน นําเสนอหวัขอ้วจิยัทีส่นใจต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ และรบัฟงั
ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการวจิยัของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทีเ่ขา้รว่มโครงการ  แต่ไม่มีนิสติ
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ นําเสนอหวัขอ้วจิยั  
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5. ควบคมุดแูลการให้คาํปรึกษาหวัข้อปริญญานิพนธแ์ก่บณัฑิตศึกษา 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดค้วบคุมดแูล

การใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธแ์ก่บณัฑติศกึษา โดยการกาํหนดขอบเขตของการทาํปรญิญา
นิพนธ ์และเกณฑใ์นการสาํเรจ็การศกึษา ของนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตรก์าํหนดอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์(หลกั/รว่ม)  จดัโครงการการนําเสนอหวัขอ้วจิยั 
(Pre-Proposal) สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์และมอบสมดุบนัทกึใหค้าํปรกึษา
ทัง้ดา้นวชิาการและดา้นการวจิยัสาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษาแต่ละคน ทาํใหนิ้สติมคีวามกระตอืรอืรน้
ทีท่าํวจิยั/ปรญิญานิพนธม์ากขึน้และเขา้ขอคาํปรกึษาหวัขอ้วจิยั/ปรญิญานิพนธจ์ากอาจารยท์ีป่รกึษา
ปรญิญานิพนธ ์(หลกั/รว่ม) มากขึน้  แต่ยงัไมม่นิีสติยืน่เสนอหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ 

6. สะท้อนผลการควบคมุดแูลและการให้คาํปรึกษาหวัข้อปริญญานิพนธแ์ก่นิสิตและ
หาแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการควบคมุการดแูลและการให้คาํปรึกษาหวัข้อ
ปริญญานิพนธ ์

เมือ่วนัที ่20 มถุินายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่สะทอ้นผลการควบคมุ การดแูลและการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้
ปรญิญานิพนธ ์ประจาํปีการศกึษา 2558  ของนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ ตลอดจนหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการควบคุม การดแูลและการใหค้าํปรกึษา
หวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหจ้ดัโครงการการนําเสนอหวัขอ้วจิยั (Pre-Proposal) สาํหรบันิสติระดบั
บณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์อยา่งต่อเน่ืองอกีในปีการศกึษา 2559  โดยอาจจดัเป็น 2 ชว่ง คอื 
หลงัปิดเรยีนภาคตน้ และหลงัปิดเรยีนภาคปลาย  หรอืจดัเป็นกจิกรรมประจาํทุกปี ปีละครัง้ ในชว่งเดอืน
ที ่2 ของภาคปลายในแต่ละปีการศกึษา  เพือ่กระตุน้ใหนิ้สติเรง่นําเสนอหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ ซึง่สง่ผล
ใหนิ้สติยืน่สอบพจิารณาเคา้โครง ปรญิญานิพนธ ์และดาํเนินการทาํปรญิญานิพนธไ์ดเ้รว็ขึน้ ตามกรอบ
ระยะเวลาทีห่ลกัสตูรกาํหนด   

2) กาํหนดใหจ้ดัทาํสมดุบนัทกึใหค้าํปรกึษาทัง้ดา้นวชิาการและดา้นการวจิยัสาํหรบันิสติ
ระดบับณัฑติศกึษา อยา่งต่อเน่ืองในปีการศกึษา 2559  และสนบัสนุนใหนิ้สติและอาจารยท์ีป่รกึษา
บนัทกึทุกครัง้อยา่งต่อเน่ือง  และในแต่ละภาคการศกึษาใหนิ้สติรายงานความกา้วหน้าทัง้ดา้นวชิาการ
และดา้นการวจิยัแก่อาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการ 

3) กาํหนดใหม้กีารพจิารณาความเชีย่วชาญและภาระงานดา้นการควบคมุปรญิญานิพนธ์
ของกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ แต่ละทา่น เพือ่กาํหนดอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์(หลกั/รว่ม) ให้
นิสติอยา่งต่อเน่ืองอกีในปีการศกึษา 2559  (D.Ed.Math_58_3.2_5) 

7. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
เมือ่วนัที ่22 มถุินายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 โดยมกีาร
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นําเสนอผลการควบคุมดแูลการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธแ์ก่บณัฑติศกึษา และแนวทางปรบัปรงุ
ระบบและกลไกในการควบคุมดแูลการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธแ์ก่บณัฑติศกึษา ในปีการศกึษา 
2558  เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการควบคมุดแูลการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธแ์ก่บณัฑติศกึษา
ในปีการศกึษา 2559  (D.Ed.Math_58_3.2_6) 

9. นําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการ
ควบคมุดแูลการให้คาํปรึกษาหวัข้อปริญญานิพนธแ์ก่บณัฑิตศึกษา 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดนํ้าเสนอ
ผลการควบคมุดแูลการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธแ์ก่บณัฑติศกึษาและแนวทางปรบัปรงุระบบ
และกลไกในการควบคุมดแูลการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธแ์ก่บณัฑติศกึษาในปีการศกึษา 2558
ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตรเ์พือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุมคณะวทิยาศาสตร ์  
 

  กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

จากการสะทอ้นผลการพฒันาศกัยภาพของนิสติและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษ
ที ่21 ในปีการศกึษา 2557 ของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ สง่ผลใหค้ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ปรบั “ระบบและกลไกในการจดักจิกรรมการ
พฒันาศกัยภาพของนิสติและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ของปีการศกึษา 2558” 
โดยการตดัขัน้ตอน “การตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนและหาแนวทางแกข้อ้รอ้งเรยีน  แลว้แจง้ผลการแกข้อ้
รอ้งเรยีนแก่นิสติ”  ดงัแผนผงั 
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แผนผงั 3.2(3)   ระบบและกลไกในการพฒันาศกัยภาพของนิสติและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรู ้
ในศตวรรษที ่21 

  



 

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์      หน้า  34 

จากแผนผงั  ในปีการศกึษา 2558 ห ลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการพฒันาศกัยภาพของนิสติ
และการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  และมผีลการดาํเนินงาน ดงัน้ี    

1. กาํหนดเป้าหมายของการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ประจาํปีการศึกษา 2558 

เมือ่วนัที ่16  กรกฎาคม พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดขอบเขตของการพฒันาศกัยภาพของนิสติและ
เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ประจาํปีการศกึษา 2558 ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) สง่เสรมิใหอ้าจารยผ์ูส้อน ในปีการศกึษา 2558  เลอืกรปูแบบและกลยทุธก์ารสอนที่
เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ตามความเหมาะสม  แลว้ใหด้าํเนินการสอนตามรปูแบบและ
กลยทุธก์ารสอนทีเ่ลอืกไว ้

2) กาํหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 
จดัโครงการพฒันาศกัยภาพดา้นทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขา
คณติศาสตร ์ และ/หรอื พานิสติไปเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการทีเ่สรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษ
ที ่21ทัง้ดา้น 4 ดา้น ซึง่ไดแ้ก่  (1) กลุ่มวชิาหลกั (core subjects)  (2) กลุ่มทกัษะชวีติและอาชพี (life 
and career skills)  (3) กลุ่มทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม (learning and innovation skills)   
และ(4) กลุ่มทกัษะสารสนเทศ สือ่และเทคโนโลย ี(information, media and technology skills) ตาม
ความเหมาะสม  (D.Ed.Math_58_3.2_7) 

2. กาํหนดรปูแบบโครงการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21/ เลือกรปูแบบและกลยทุธก์ารสอนท่ีเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  

เมือ่วนัที ่11  สงิหาคม พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่วางแผนและกาํหนดรปูแบบโครงการพฒันาศกัยภาพของ
นิสติและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ ซึง่มตทิีป่ระชมุ มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหจ้ดั “โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นกลยทุธก์ารจดัการเรยีนรูแ้ละการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่สรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนในศตวรรษที ่21” 
โดยจดัรว่มกบั “โครงการพฒันาศกัยภาพของผูร้บัทุนโครงการ สควค.ระดบัปริญญาโททาง
การศึกษา ประเภท Premium ด้านกลยทุธก์ารจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์
สาํหรบันักเรียนในศตวรรษท่ี 21”  ของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซึง่มี
วตัถุประสงคห์ลกั คอื (1) เพือ่เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจของนิสติทุนโครงการ สควค.สาขาวชิาฟิสกิส ์
เคม ีและชวีวทิยาเกีย่วกบักลยทุธก์ารจดัการเรยีนรูแ้ละการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่สรมิสรา้งทกัษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในศตวรรษที2่1 (2) เพือ่
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เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจของนิสิตทนุโครงการ สควค.สาขาวิชาคณิตศาสตร ์เกีย่วกบักลยทุธ์
การจดัการเรยีนรูแ้ละการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่สรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์
สาํหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในศตวรรษที ่21  (3) เพือ่เปิดโอกาสใหนิ้สติทุนโครงการ 
สควค.สาขาวชิาฟิสกิส ์เคม ีและชวีวทิยา ไดล้งมอืปฏบิตัแิละออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่สรมิสรา้ง
ทกัษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ดว้ยตนเอง  และ (4) เพือ่เปิดโอกาสใหนิ้สติทุนโครงการ 
สควค.สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดล้งมอืปฏบิตัแิละออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่สรมิสรา้งทกัษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร ์ดว้ยตนเอง  และจดัในรปูแบบของการอบรมเชงิปฏบิตักิาร ในชว่งเดอืน
ตุลาคม –ธนัวาคม พ.ศ. 2558  เป็นระยะเวลา 3 วนั โดยกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ นิสติทุนโครงการ สควค.
สาขาวชิาคณติศาสตรแ์ละนิสติระดบับณัฑติศกึษาสาขาวชิาคณติศาสตร ์ทีไ่มไ่ดเ้ป็นนิสติทุนโครงการ 
สควค.  

2) กาํหนดใหอ้าจารย ์ดร.รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์  และ อาจารย ์ดร. ขวญั เพยีซา้ย พานิสติ
ระดบับณัฑติศกึษาสาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไปเขา้รว่มจดันิทรรศการ กจิกรรมคณติศาสตร ์และเผยแพร่
ความรูท้างคณติศาสตรใ์หก้บันกัเรยีนในเขตจงัหวดัสระแกว้ ภายใต ้“โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร ์
สู่การพฒันาชมุชนจงัหวดัสระแก้วอย่างยัง่ยืนครัง้ท่ี 2” ของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ  ในวนัที ่15-16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558  ณ โรงเรยีนวฒันานคร อาํเภอวฒันานคร 
จงัหวดัสระแกว้ โดยมวีตัถุประสงคห์ลกั คอื (1) เพือ่ใหนิ้สติระดบับณัฑติศกึษาสาขาวชิาคณติศาสตร ์ 
นําความรูท้างคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตรศกึษาทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปเผยแพรใ่หก้บันกัเรยีน และ (2) เพือ่ให้
นิสติระดบับณัฑติศกึษาสาขาวชิาคณติศาสตร ์ มปีระสบการณ์ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
คณติศาสตร ์นอกหอ้งเรยีน   

3) สง่เสรมิใหอ้าจารยผ์ูส้อน ในปีการศกึษา 2558 เลอืกรปูแบบและกลยทุธก์ารสอนที่
เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ตามความเหมาะสม  แลว้จดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู ้
(มคอ.3 / มคอ.4)  ตามรปูแบบและกลยทุธก์ารสอนทีเ่ลอืก  เชน่  ในรายวชิา ME711 การพฒันา
หลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์ อาจารยผ์ูส้อนไดเ้ลอืกใชก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรูผ้า่นการ
แกป้ญัหา (Problem solving approach)  การจดักจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรท์ีเ่สรมิสรา้งทกัษะ
และกระบวนการทางคณติศาสตร ์  การใชต้วัแบบเชงิคณติศาสตรใ์นการแกป้ญัหา (Mathematical 
Modeling)  และแนวคดิเกีย่วกบั STEM Education   (M.Ed.Math_58_3.2_9) 

3. ขออนุมติัโครงการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู ้
ในศตวรรษท่ี 21 / จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ (มคอ.3 / มคอ.4) ตามรปูแบบและกลยทุธก์าร
สอนท่ีเลือก 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดท้าํบนัทกึ
ขอ้ความ เรือ่ง ขอสง่รายชื่ออาจารยแ์ละนิสติเพือ่เขา้รว่ม “โครงการพฒันาศกัยภาพของผูร้บัทนุโครงการ 
สควค.ระดบัปรญิญาโททางการศกึษา ประเภท Premium ดา้นกลยทุธก์ารจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละ
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คณติศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนในศตวรรษที ่21”  ของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
(D.Ed.Math_58_3.2_9) 

นอกจากนัน้ ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร ยงัไดท้าํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขอสง่รายชื่อ
อาจารยแ์ละนิสติเพือ่เขา้จดันิทรรศการ กจิกรรมคณติศาสตร ์และเผยแพรค่วามรูท้างคณติศาสตรใ์หก้บั
นกัเรยีนในเขตจงัหวดัสระแกว้ ภายใต ้“โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตรส์ู่การพฒันาชมุชนจงัหวดั
สระแก้วอย่างยัง่ยืนครัง้ท่ี 2” ของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ในวนัที ่15-16 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2558  ณ โรงเรยีนวฒันานคร อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้  
(D.Ed.Math_58_3.2_10)  

ในขณะที ่มอีาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู ้(มคอ.3 / มคอ.4) ตามรปูแบบและกล
ยทุธก์ารสอนทีเ่สรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  (D.Ed.Math_58_3.2_11) 

4. ดาํเนินการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  

เมือ่วนัที ่13 – 15  ตุลาคม พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดจ้ดั “โครงการพฒันาศกัยภาพด้านกลยทุธก์ารจดัการเรียนรู้และการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์สาํหรบันักเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21” ณ หอ้งประชุม 19-912  อาคาร 19  คณะวทิยาศาสตร ์  

นอกจากนัน้ เมือ่วนัที ่15-16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558  อาจารย ์ดร.รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์   
และ อาจารย ์ดร. ขวญั เพยีซา้ย  ไดพ้านิสติระดบับณัฑติศกึษาสาขาวชิาคณติศาสตร ์จาํนวน 12 คน 
ไปเขา้รว่มจดันิทรรศการ กจิกรรมคณติศาสตร ์และเผยแพรค่วามรูท้างคณติศาสตรใ์หก้บันกัเรยีนในเขต
จงัหวดัสระแกว้  ภายใต ้“โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตรส์ู่การพฒันาชมุชนจงัหวดัสระแก้วอย่าง
ยัง่ยืนครัง้ท่ี 2” ของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ณ. โรงเรยีนวฒันานคร อาํเภอ
วฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 

ในขณะที ่อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิา ดาํเนินการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรู ้(มคอ.3 / 
มคอ.4) โดยมรีปูแบบและกลยทุธก์ารสอนทีเ่สรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ตามทีเ่ลอืกไว ้

5. กาํกบั ดแูล ติดตามการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดจ้ดัโครงการ
พฒันาศกัยภาพดา้นกลยทุธก์ารจดัการเรยีนรูแ้ละการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่สรมิสรา้งทกัษะและ
กระบวนการทางคณติศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนในศตวรรษที ่21และพาไปเขา้รว่มจดันิทรรศการ กจิกรรม
คณติศาสตร ์และเผยแพรค่วามรูท้างคณติศาสตรใ์หก้บันกัเรยีนในเขตจงัหวดัสระแกว้  ภายใต ้
“โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตรส์ู่การพฒันาชมุชนจงัหวดัสระแก้วอย่างยัง่ยืนครัง้ท่ี 2” ของคณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ นัน้ ทาํใหนิ้สติไดเ้รยีนรู ้ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพและการ
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เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ตลอดจนไดฝึ้กปฏบิตัแิละมปีระสบการณ์ในการจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนคณติศาสตรน์อกหอ้งเรยีนดว้ย  

6. สะท้อนผลการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21และหาแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและเสริมสร้าง
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

เมือ่วนัที ่22 มถุินายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่สะทอ้นผลการพฒันาศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้ง
ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 และหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการพฒันาศกัยภาพของ
นิสติและเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหจ้ดั “โครงการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21สาํหรบันิสิตระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร”์ อยา่งต่อเน่ือง 
ในปีการศกึษา 2559  เพือ่พฒันาศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  

2) กาํหนดใหจ้ดั “โครงการบริการวิชาการ : ค่ายทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์สาํหรบันักเรียนในศตวรรษท่ี 21” เพิม่เตมิ  โดยมวีตัถุประสงคห์ลกั คอื (1) เพือ่ใหนิ้สติ
ระดบับณัฑติศกึษาสาขาวชิาคณติศาสตร ์นําความรูท้างคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตรศกึษาทีไ่ดเ้รยีนรู้
ไปเผยแพรใ่หก้บันกัเรยีน  และ (2) เพือ่ใหนิ้สติระดบับณัฑติศกึษาสาขาวชิาคณติศาสตร ์  
มปีระสบการณ์ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนในศตวรรษที ่21 

3) สนบัสนุนใหนิ้สติเขา้รว่มประชุมทางวชิาการ/การอบรมเชงิปฏบิตักิาร ทีห่น่วยงาน
ภายนอกสถาบนัจดั ในปีการศกึษา 2559 อยา่งต่อเน่ือง   

4) สง่เสรมิใหอ้าจารยผ์ูส้อน เลอืกรปูแบบและกลยทุธก์ารสอนทีเ่สรมิสรา้งทกัษะการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ตามความเหมาะสม  แลว้ใหด้าํเนินการสอนตามรปูแบบและกลยทุธก์ารสอนที่
เลอืกไว ้ อยา่งต่อเน่ืองในปีการศกึษา 2559  (D.Ed.Math_58_3.2_12) 

7. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
เมือ่วนัที ่22 มถุินายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 โดยมกีาร
นําเสนอผลการพฒันาศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 และแนวทาง
ปรบัปรงุระบบและกลไกในการพฒันาศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  
เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
ในปีการศกึษา 2559  (D.Ed.Math_58_3.2_13) 
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8. นําเสนอผลการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  และแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและ
เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดนํ้าเสนอ
ผลการพฒันาศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 และแนวทางปรบัปรงุ
ระบบและกลไกในการพฒันาศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ในปี
การศกึษา 2558 ต่อทีป่ระชมุภาควชิาคณติศาสตร ์เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุมคณะวทิยาศาสตร ์
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร
D.Ed.Math_58_3.2_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ขอบเขตของการทาํ

ปรญิญานิพนธ ์และเกณฑใ์นการสาํเรจ็การศกึษา ของนิสติหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร)์ 

D.Ed.Math_58_3.2_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง การรวบรวม
บทคดัยอ่ / ปรญิญานิพนธ ์/ บทความงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพแ์ละ
เผยแพร ่ของบณัฑติรุน่ก่อนหน้า และแหล่งสบืคน้งานวจิยั 

D.Ed.Math_58_3.2_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง อาจารยท์ีป่รกึษา
ปรญิญานิพนธข์องนิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์

D.Ed.Math_58_3.2_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง การจดัโครงการการ
นําเสนอหวัขอ้วจิยั (Pre-Proposal) และจดัทาํสมดุบนัทกึใหค้าํปรกึษาทัง้
ดา้นวชิาการและดา้นการวจิยั 

D.Ed.Math_58_3.2_5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการประเมนิ
ความพงึพอใจและแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการควบคุมดแูลการ
ใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์แก่บณัฑติศกึษา 

D.Ed.Math_58_3.2_6 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
D.Ed.Math_58_3.2_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ขอบเขตของการ

พฒันาศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
ประจาํปีการศกึษา 2558 

D.Ed.Math_58_3.2_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง รปูแบบของ
โครงการพฒันาศกัยภาพของนิสติรปูแบบและกลยทุธก์ารสอนทีเ่สรมิสรา้ง
ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

D.Ed.Math_58_3.2_9 โครงการพฒันาศกัยภาพของผูร้บัทุนโครงการ สควค. ระดบัปรญิญาโททาง
การศกึษา ประเภท Premium ดา้นกลยทุธก์ารจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์
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รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร
และคณติศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนในศตวรรษที ่21 

D.Ed.Math_58_3.2_10 โครงการเปิดโลกวทิยาศาสตรส์ูก่ารพฒันาชุมชนจงัหวดัสระแกว้อยา่งยัง่ยนื
ครัง้ที ่2 

D.Ed.Math_58_3.2_11 มคอ.3 / มคอ.4 
D.Ed.Math_58_3.2_12 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการพฒันา

ศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 และ
แนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกการพฒันาศกัยภาพของนิสติและ
เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

D.Ed.Math_58_3.2_13 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
 

ผลท่ีเกิดกบันิสิต (ตวับง่ช้ีท่ี 3.3) 

ข้อมลูนิสิต 

ปีการศึกษา
ท่ีรบัเข้า  

 

จาํนวน
รบัเข้า 

จาํนวนนิสิตคงอยู่ (จาํนวนจริง)  
ในแต่ละปีการศึกษา ร้อยละการคงอยู่ 

2554 2555 2556 2557 2558 

2555 - - - - - - - 
2556 2 - - 2 2 2 100 
2557 4 - - - 4 4 - 
2558 2 - - - - 2 - 

                  อตัราการคงอยู่  =         จาํนวนนิสิตชัน้ปีท่ี 3 
                                                     จาํนวนนิสิตรบัเข้า (ชัน้ปีท่ี 1)
รายการหลกัฐานอ้างอิง  (D.Ed.Math_58_3.3_1) 
*การรายงานแนวโน้มผลการดาํเนินงานต้องรายงาน ≥ 3 ชดุข้อมลู 
 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อจาํนวนนิสิต 

1. ความรู้พืน้ฐานท่ีไม่เพียงพอของผูมี้สิทธ์ิสมคัรสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิต 

เน่ืองจากผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติทีส่าํเรจ็การศกึษาทางวทิยาศาสตร
มหาบณัฑติมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นการศกึษาไมเ่พยีงพอ  จงึทาํขอ้สอบขอ้เขยีนวชิาเฉพาะหมวดวชิา
คณติศาสตรศกึษาไมไ่ด ้  ในขณะทีผู่ม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติทีส่าํเรจ็การศกึษาทางการ
ศกึษามหาบณัฑติมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นคณติศาสตรไ์มเ่พยีงพอ  จงึทาํขอ้สอบขอ้เขยีนวชิาเฉพาะ

x 100 
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หมวดวชิาคณติศาสตรไ์มไ่ด ้ นอกจากนัน้ผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานและ
ทกัษะในการอา่น ฟงั พดู และเขยีนภาษาองักฤษไมเ่พยีงพอ จงึทาํขอ้สอบขอ้เขยีนภาษาองักฤษไมไ่ด้
ซึง่สง่ผลให ้จาํนวนผูส้อบผา่นคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ มจีาํนวนน้อยกวา่จาํนวนนิสติตามแผนการรบันิสติ 

2. วนั-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ดาํเนินการเรยีนการสอนในวนัทาํ
การของราชการ (วนัจนัทร ์ถงึวนัศุกร)์ แบบระบบทวภิาค  กล่าวคอื 

ภาคการศกึษาตน้   เดอืนสงิหาคม – เดอืนธนัวาคม 
ภาคการศกึษาปลาย  เดอืนมกราคม –เดอืนพฤษภาคม 

จากชว่งเวลาทีด่าํเนินการสอนดงักล่าว ทาํใหผู้ม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติที่
ประกอบอาชพีในวนัทาํการของราชการ (วนัจนัทร ์ถงึวนัศุกร)์ ไมส่ามารถหยดุงาน แลว้มาเรยีนได ้ 
 

จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา 

ปีการศึกษา
ท่ีรบัเข้า 

จาํนวน
รบัเข้า 

จาํนวนท่ีสาํเรจ็การศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

2556 2      
2557 4      
2558 2      

รายการหลกัฐานอ้างอิง (D.Ed.Math_58_3.3_1) 
 

ตัง้แต่ปีการศกึษา 2556 - 2558  ไม่มนิีสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์สาํเรจ็การศกึษา 
 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการสาํเรจ็การศึกษา 

1. นิสิตมีประสบการณ์น้อยในการประกอบอาชีพของครแูละการวิจยั 

เน่ืองจากนิสติมปีระสบการณ์น้อยในการประกอบอาชพีของครแูละการวจิยั จงึทาํใหต้อ้งใช้
ระยะเวลามากในการศกึษาคน้ควา้และวเิคราะหง์านวจิยัทัง้ในและต่างประเทศทีเ่กีย่วกบัหลกัสตูรและ
การเรยีนการสอนคณติศาสตร ์สงัเคราะหป์ระเดน็จากผลงานวจิยัเพือ่นําไปใชใ้นการจดัการเรยีนรูแ้ละ
กาํหนดปญัหาวจิยั  สง่ผลใหไ้มส่ามารถสาํเรจ็การศกึษาไดใ้นระยะเวลา 2-3 ปีการศกึษา 

2.  งานวิจยัทางคณิตศาสตรศึกษาสาํหรบัการค้นคว้ามีน้อยและไม่หลากหลาย 

วารสารและเอกสารทางวชิาการทีเ่กีย่วกบังานวจิยัทางคณติศาสตรศกึษาทัง้ในและ
ต่างประเทศสาํหรบัการคน้ควา้ของนิสติยงัมจีาํนวนน้อยและไม่หลากหลาย 
 



 

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์      หน้า  41 

ความพึงพอใจและผลการจดัการข้อร้องเรียนของนิสิต 

ในปีการศกึษา 2558  ไม่มีขอ้รอ้งเรยีนของนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ  จงึไม่มีผลการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของนิสติ 

อยา่งไรกต็าม หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดก้าํหนดใหนิ้สติ
สามารถแจง้ขอ้รอ้งเรยีนทีไ่มเ่ป็นทางการผา่นอาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการหรอือาจารยผ์ูส้อนไดโ้ดยตรง  
หรอืแจง้ขอ้รอ้งเรยีนทีเ่ป็นทางการผา่นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรหรอืภาควชิาคณติศาสตรไ์ดเ้ชน่กนั  
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร
D.Ed.Math_58_3.3_1 ขอ้มลูนิสติ  จาํนวนนิสติคงอยู ่(จาํนวนจรงิ) ในแต่ละปีการศกึษา 
D.Ed.Math_58_3.3_2 ขอ้มลูนิสติ  จาํนวนทีส่าํเรจ็การศกึษาในแต่ละปี (คน/รอ้ยละ) 
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หมวดท่ี 3 

อาจารย ์
 

การบริหารและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  (ตวับง่ช้ีท่ี 4.1) 

  ระบบการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  

ตามที ่มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.)  กาํหนดใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
อยา่งน้อย 5 คน เป็นอาจารยป์ระจาํทีม่คีุณวุฒริะดบัปรญิญาเอก ในสาขาทีต่รงกบัสาขาหรอืสมัพนัธก์บั
สาขาวชิาทีเ่ปิดสอน  ทาํใหห้ลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2555) ตอ้งมอีาจารยป์ระจาํหลกัสตูรอยา่งน้อย 5 คน เป็นอาจารยป์ระจาํมคีุณวุฒริะดบัปรญิญา
เอกในสาขาวชิาคณติศาสตรศกึษาหรอืคณติศาสตร ์

เน่ืองจากภาควชิาคณติศาสตร ์มอีาจารยป์ระจาํของภาควชิาคณติศาสตรท์ีส่อดคลอ้งกบั
คุณสมบตัดิงักล่าวไมเ่พยีงพอ  สง่ผลใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  และอาจารยป์ระจาํของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํชุดเดยีวกนั 

จากการสะทอ้นผลการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2557 ของ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ สง่ผลใหค้ณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  ได้
ประชุมรว่มกนัเพือ่ปรบั “ระบบและกลไกในกการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ของปีการศกึษา 
2558”  โดยการใหด้าํเนินการ “จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7”  ก่อน
การดาํเนินการ “นําเสนอผลการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร และแนวทางการปรบัปรงุระบบ
และกลไกในการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2558  ต่อทีป่ระชุมภาควชิา
คณติศาสตร ์เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุมคณะวทิยาศาสตร”์  ดงัแผนผงั  
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1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กําหนดคุณสมบัติและตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร

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

3. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ขออนมัุติแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร

4. อาจารย์ประจําหลักสูตร
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร

6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สะท้อนผลการประเมินความพึงพอใจ

ท่ีมีต่อการบริหารและดําเนนิงานหลักสูตร
ของอาจารย์ประจําหลักสูตร และหาแนวทางปรับปรุง

ระบบและกลไกในการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร

7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร

ตามแบบ มคอ.7 
โดยมีการนาํเสนอผลการประเมินความพึงพอใจ

ท่ีมีต่อการบริหารและดําเนนิงานหลักสูตร
ของอาจารย์ประจําหลักสูตร และแนวทาง

ปรับปรุงระบบและกลไกในการรับและแต่งต้ัง
อาจารย์ประจําหลักสูตร อยู่ด้วย

เพ่ือนาํไปใช้เปน็ข้อมูลในการรับและแต่งต้ัง
อาจารย์ประจําหลักสูตร ในรอบถัดไป

8. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
นาํเสนอผลการประเมินความพึงพอใจ

ท่ีมีต่อการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจําหลักสูตร
และแนวทางปรับปรุงระบบและกลไกในการรับ

และแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร
ตอ่ท่ีประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์

เพ่ือนาํข้อเสนอแนะเข้าสู่ท่ีประชุมคณะวิทยาศาสตร์

5. อาจารย์ผู้สอนและนสิิต
ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารและดําเนินงาน

หลักสูตรของอาจารย์ประจําหลักสูตร

มีอย่างนอ้ย 5 คน
หรือไม่

มี ไม่

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ขออนมัุติเปดิรับสมัครคัดเลือกอาจารย์ใหม่

กองกลางเจ้าหนา้ท่ี
เปดิรับสมัครคัดเลือกอาจารย์ใหม่

หัวหนา้ภาควิชาคณิตศาสตร์
และคณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่
พิจารณาคุณสมบัติและสอบสัมภาษณผู้์สมัคร

หัวหนา้ภาควิชาคณิตศาสตร์
ขอแต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่

มีผู้สมัคร
หรือไม่

สอบผ่าน
หรือไม่

ภาควิชาคณิตศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์
จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

ไม่ผ่าน

มี ไม่

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จัดอาจารย์อาวุโสเปน็อาจารย์พ่ีเล้ียง

เพ่ือเตรียมความพร้อมของอาจารย์ประจํา (คนใหม่)

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาและคัดกรองอาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างนอ้ย 5 คน

 

แผนผงั 4.1(1)   ระบบและกลไกในการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
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จากแผนผงั  ในปีการศกึษา 2558  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร และมผีลการดาํเนินงานดงัน้ี    

1. กาํหนดคณุสมบติัและตรวจสอบคณุสมบติัของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร

ปรบัปรงุ พ.ศ. 2548)  ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดคุณสมบตัขิองอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร โดยอา้งองิ
ขอ้มลูจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ) / รายละเอยีดของหลกัสตูรการศกึษา
ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดคุณสมบตัขิองอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ ตอ้ง (1)  เป็นอาจารยป์ระจาํของภาควชิาคณติศาสตร ์(2)  มคีุณวุฒริะดบัปรญิญาเอกใน
สาขาวชิาคณติศาสตรศกึษาหรอืคณติศาสตร ์ และ (3) มปีระสบการณ์ดา้นการสอนอยา่งน้อย 3 ปี 

2)  กาํหนดใหม้อีาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
จาํนวน 5 คน โดยใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูร 3 คนแรกเป็นอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

(D.Ed.Math_58_4.1_1) 

2. พิจารณาและคดักรองอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร

ปรบัปรงุ พ.ศ. 2548)  ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่พจิารณาและคดักรองอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและ
ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  
ซึง่มตทิีป่ระชมุ มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) ไดแ้ก่ 

(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 

2) กาํหนดใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูร 3 คนแรก เป็นอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  

3) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัิ
แต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2555) สง่ไปยงับณัฑติวทิยาลยั  (D.Ed.Math_58_4.1_2)  
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3. ขออนุมติัแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัแิต่งตัง้อาจารยป์ระจาํ

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) สง่ไปยงับณัฑติ
วทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มคีาํสัง่แต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  (D.Ed.Math_58_4.1_3) 

4. วางแผนติดตาม และทบทวนการดาํเนินงานของหลกัสตูร 
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร อยา่งน้อย 80% ของจาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด  

เขา้รว่มประชมุเพือ่วางแผนตดิตามและทบทวนการดาํเนินงานของหลกัสตูรทุกครัง้  

5. ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารหลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
ก่อนสิน้สดุปีการศกึษา อยา่งน้อย 30 วนั  อาจารยผ์ูส้อนและนิสติไดท้าํ “แบบประเมนิความพงึ

พอใจทีม่ต่ีอการบรหิารหลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร” ในระบบ  (D.Ed.Math_58_4.1_4) 

6. สะท้อนผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารงานหลกัสตูรของอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร และหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดว้เิคราะหผ์ลที่
ไดจ้าก “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการบรหิารหลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร” พบวา่   
อาจารยผ์ูส้อนและนิสติมคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารหลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ประจาํปี
การศกึษา 2558 อยูใ่นระดบัดมีาก (4.71 คะแนน)  และไมม่ขีอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุการบรหิาร
หลกัสตูร 

เมือ่วนัที ่20 มถุินายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ตรวจสอบผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการ
บรหิารงานหลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร และหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบัและ
แต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์และ
ภาควชิาคณติศาสตร ์ ตอ้งรว่มกนัวางแผนระยะยาวดา้นอตัรากาํลงัของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  โดย
การขออนุมตัเิปิดรบัสมคัรอาจารยใ์หมท่ีคุ่ณวุฒริะดบัปรญิญาเอก ในสาขาคณติศาสตรห์รอืคณติศาสตร
ศกึษา อยา่งน้อย 2 คน เน่ืองจากอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  และอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) เป็นอาจารยช์ุดเดยีวกนั  ซึง่ในปีการศกึษา 2560 หลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) จะครบรอบทีต่อ้งปรบัปรงุ
หลกัสตูร และอาจตอ้งมกีารปรบัอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรใหม ่โดยแยกอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรเป็นคนละ
ชุดกนั 
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2) กาํหนดใหก้ารคดัเลอืกอาจารยใ์หมใ่หเ้ป็นไปตามระเบยีบและหลกัเกณฑข์อง
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  (D.Ed.Math_58_4.1_5) 

7. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
เมือ่วนัที ่22 มถุินายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  โดยมกีาร
นําเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจและแนวทางในการปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบัและแต่งตัง้
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรในรอบถดัไป  
ซึง่จะครบรอบการปรบัปรงุหลกัสตูรในปี พ.ศ. 2562  (D.Ed.Math_58_4.1_6) 

8. นําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการ
รบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรนํ์าเสนอผล
การประเมนิความพงึพอใจและแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร ในปีการศกึษา 2559  ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตร ์เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุม
คณะวทิยาศาสตร ์

 

c  ระบบการบริหารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

จากการสะทอ้นผลการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรในปีการศกึษา 2557 ของคณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์และขอ้เสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพ
การศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2557 สง่ผลใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรและ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2555) ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ปรบั “ระบบและกลไกในการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ของปีการศกึษา 
2558  โดยปรบัให ้“มีการกาํหนดบทบาท หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ ของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร” 
ตามความถนดัความเชีย่วชาญและความเหมาะสม  โดยมคีณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ เป็นผูก้าํกบั
และดแูลการปฏบิตังิานของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร และประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการปฏบิตังิานของ
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  ดงัแผนผงั  
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แผนผงั 4.1  ระบบและกลไกในการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
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1. กาํหนดบทบาท หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ ของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรตามความ
ถนัดความเช่ียวชาญและความเหมาะสม 

เมือ่วนัที ่5 สงิหาคม พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่พจิารณาบทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ ของอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร  โดยอา้งองิขอ้มลูจากตามความถนดัความเชีย่วชาญและความเหมาะสมของอาจารย์
ประจาํหลกัสตูรแต่ละคน  ซึง่มตทิีป่ระชมุ มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูร มบีทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ ในงานดา้น
ต่างๆ ดงัน้ี   

(1) ดา้นการรบันิสติและการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา 
(2) ดา้นการจดัการเรยีนการสอนและตารางสอน 
(3) ดา้นการใหค้าํปรกึษาดา้นวชิาการและปรญิญานิพนธ ์  
(4) ดา้นการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพของนิสติ 
(5) ดา้นการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพของอาจารย ์
(6) ดา้นแผนและงบประมาณ 
(7) ดา้นการบรหิารงานหลกัสตูร   
(8) ดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร 

2) กาํหนดใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูร มบีทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ ในงานดา้น
ต่างๆ ตามความถนดัความเชีย่วชาญและความเหมาะสมของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรแต่ละคน  

3) กาํหนดใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคน เป็นคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทกุปี
การศกึษา   

4) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ แจง้บทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ 
ในงานดา้นต่างๆแก่อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  (D.Ed.Math_58_4.1_7)  

2. มอบหมายให้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรปฏิบติังานตามบทบาท หน้าท่ี และความ
รบัผิดชอบท่ีได้รบัมอบหมาย 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ แจง้บทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ ในงานดา้นต่างๆแก่
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรแต่ละคน ดงัน้ี 
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ลาํดบั งานดา้น 

อ.ดร. 
รุง่ฟ้า 
จนัท์
จารุ
ภรณ์ 

อ.ดร. 
ขวญั  
เพยี
ซา้ย 

อ.ดร. 
สกุญัญา  
หะยสีา
และ 

อ.ดร. 
สายณัห ์ 
โสธะโร 

อ.ดร. 
ณหทยั 
ฤกษ์
ฤทยั
รตัน์ 

1 การรบันิสติและการเตรยีมความพรอ้ม
ก่อนเขา้ศกึษา 

     

2 การจดัการเรยีนการสอนและตารางสอน      
3 การใหค้าํปรกึษาดา้นวชิาการและ

ปรญิญานิพนธ ์  
     

4 การสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพของนิสติ      
5 การสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพของ

อาจารย ์
     

6 แผนและงบประมาณ      
7 การบรหิารงานหลกัสตูร        
8 การประกนัคณุภาพการศกึษาระดบั

หลกัสตูร 
     

 

3.  ปฏิบติังานตามบทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบท่ีได้รบัมอบหมาย 
ในปีการศกึษา 2558  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์

แต่ละคน ไดป้ฏบิตังิานตามบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย ในระยะเวลาที่
กาํหนดในปฏทินิปีการศกึษา 2558 

4. กาํกบัและดแูลการปฏิบติังานของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
ตลอดปีการศกึษา 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา

คณติศาสตร ์และประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ไดก้าํกบัและดแูลการปฏบิตังิานของอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูรฯ แต่ละคน ตามบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

5. สะท้อนผลการบริหารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและหาแนวทางปรบัปรงุระบบและ
กลไกในการบริหารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

เมือ่วนัที ่20 มถุินายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่สะทอ้นผลการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและหา
แนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร โดยพจิารณาผลจากการประเมนิ
ความพงึพอใจในการบรหิารหลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 
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1) กาํหนดใหม้กีารดาํเนินการตามระบบและกลไกในการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
ของปีการศกึษา 2558  อยา่งต่อเน่ืองในปีการศกึษา 2559 

2) ในปีการศกึษา 2559 อาจใหนิ้สติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์มสีว่นรว่มในการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการปฏบิตังิานของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร”์ ดว้ย เพือ่สะทอ้นผลในมมุมองของนิสติดว้ย 
(D.Ed.Math_58_4.1_8) 

6. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
เมือ่วนัที ่29 มถุินายน พ.ศ. 2559คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 

สาขาวชิาคณติศาสตรจ์ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  โดยมกีารนําเสนอ
ผลการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการบรหิารอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร  เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรในปีการศกึษา 2559  
(D.Ed.Math_58_4.1_9) 

7. นําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการ
บริหารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ นําเสนอผล
การประเมนิความพงึพอใจและแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  
ในปีการศกึษา 2558  ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตร ์เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุมคณะ
วทิยาศาสตร ์
 

ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

ภาควชิาคณติศาสตร ์สง่เสรมิใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ใน
ดา้นการจดัการเรยีนการสอน การพฒันาสือ่การเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอน การวดัและการ
ประเมนิผลตลอดจนสนบัสนุนใหอ้าจารยไ์ดล้าศกึษาต่อหลงัปรญิญาเอกหรอืศกึษาดงูานเพือ่เพิม่พนู
ความรูแ้ละประสบการณ์ของอาจารยแ์ละนําความรูท้ีไ่ดม้าปรบัใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนการพฒันา
สือ่การเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอนการวดัและการประเมนิผล 

นอกจากนัน้ มหาวทิยาลยัหรอืคณะวทิยาศาสตร ์ 
 จดัใหม้รีะบบการพฒันาอาจารยอ์ยา่งต่อเน่ือง โดยมแีผนงานการพฒันาอาจารยท์ีช่ดัเจน 

มกีารตดิตามและประเมนิผล รวมทัง้การนําผลไปใชใ้นการปรบัปรงุพฒันาต่อไป 
 จดัใหม้กีลไกสง่เสรมิ สนบัสนุน และจงูใจ ใหอ้าจารยส์ามารถสรา้งผลงานวชิาการในสาขา

คณติศาสตรห์รอืคณติศาสตรศกึษา และ/หรอืงานสรา้งสรรคอ์ื่นทีม่คีณุภาพและสามารถ
เผยแพรไ่ดท้ัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

 จดัสรรทุนสนบัสนุนใหอ้าจารยท์าํวจิยัเสนอผลงานทางวชิาการ หรอืทาํผลงานทีข่อ
ตําแหน่งทางวชิาการเพือ่ตอบสนองนโยบายการศกึษาแหง่ชาต ิ
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 สง่เสรมิใหอ้าจารยล์าศกึษาต่อหลงัปรญิญาเอกหรอืศกึษาดงูานเพือ่เพิม่พนูความรูใ้นสาขา
คณติศาสตรห์รอืคณติศาสตรศกึษา 

 จดัสมัมนาระดบัประเทศ/นานาชาตโิดยสรา้งสมัพนัธภาพกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ 
รวมทัง้ประเทศใกลเ้คยีง เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละพฒันาองคค์วามรูใ้นวชิาชพี 

 
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  

จงึมกีารวางแผนและกาํหนดระบบและกลไกในการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร   
ดงัแผนผงั 
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แผนผงั 4.1(3)  ระบบและกลไกในการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
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จากแผนผงั  ในปีการศกึษา 2558  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการสง่เสรมิและพฒันาอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร  และมผีลการดาํเนินงานดงัน้ี    

1. กาํหนดเป้าหมายของการส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
เมือ่วนัที ่5  สงิหาคม พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่พจิารณาเป้าหมายของการสง่เสรมิและพฒันาอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร ประจาํปีการศกึษา 2558  โดยอา้งองิขอ้มลูจาก กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แหง่ชาต(ิมคอ) / รายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.2) และรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร (มคอ.
7) ของปีการศกึษา 2557  ซึง่มตทิีป่ระชมุ มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์อยา่ง
น้อยรอ้ยละ 80  ของจาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด  เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ในดา้นการ
จดัการเรยีนการสอนการพฒันาสือ่การเรยีนการสอนกลยทุธก์ารสอน การวดัและการประเมนิผลโดยการ
เขา้รว่มอบรม / ประชุมทางวชิาการ อยา่งน้อย 1 ครัง้ ต่อปีการศกึษา  

2) สรา้งผลงานวชิาการในสาขาคณติศาสตรห์รอืคณติศาสตรศกึษา และ/หรอืงาน
สรา้งสรรคอ์ื่นทีม่คีุณภาพและสามารถเผยแพรไ่ดท้ัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

3) จดัสมัมนาระดบัประเทศ/นานาชาตโิดยสรา้งสมัพนัธภาพกบัมหาวทิยาลยัใน
ต่างประเทศ รวมทัง้ประเทศใกลเ้คยีง เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละพฒันาองคค์วามรูใ้นวชิาชพี(ถา้มี
งบประมาณสนบัสนุนเพยีงพอ)  
(D.Ed.Math_58_4.1_10) 

2. พิจารณาและเลือกเข้าร่วมอบรม/ประชมุทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และ
ประสบการณ์ 

ในปีการศกึษา 2558  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 
ไดพ้จิารณาและเลอืกเขา้รว่มอบรม / ประชุมทางวชิาการเพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์  มดีงัน้ี 

1) โครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติบณัฑติศกึษา สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา 2558 ระหวา่งวนัที ่13-14 สงิหาคม  พ.ศ. 2558  จดัโดย ภาควชิา
คณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (M.Ed.Math_58_4.1_11) 

2) โครงการ “การใชโ้ปรแกรม Euler Math Toolbox สาํหรบัการสอนคณติศาสตร”์
ระหวา่งวนัที ่25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558  จดัโดย ภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ  (M.Ed.Math_58_4.1_12) 

3) การประชุมวชิาการทางคณติศาสตรป์ระจาํปี 2559 ครัง้ที ่21 (AMM 2016) และการ
ประชุมวชิาการคณติศาสตรบ์รสิทุธิแ์ละประยกุตป์ระจาํปี 2559 (APAM 2016)  ระหวา่งวนัที ่23-25 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 จดัโดย ภาควชิาคณติศาสตรแ์ละวทิยาการคอมพวิเตอร ์คณะวทิยาศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  (M.Ed.Math_58_4.1_13) 
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3. ขออนุมติัเข้าร่วมอบรม / ประชมุทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์ 
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ทาํบนัทกึขอ้ความเพือ่

ขออนุมตัเิขา้รว่มอบรม/ประชุมทางวชิาการเพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ ทกุครัง้  

4. เข้าร่วมอบรม / ประชมุทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์ ตามท่ี
เลือกไว้ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรท์ุกคน ไดเ้ขา้รว่มอบรม 
/ ประชุมทางวชิาการ เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ ตามทีข่ออนุมตัไิว ้

5. กาํกบั ดแูล ติดตาม และตรวจสอบผลการเข้าร่วมอบรม / ประชมุทางวิชาการ เพ่ือ
เพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์ 

ตลอดปีการศกึษา 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ไดก้าํกบั ดแูล ตดิตาม และตรวจสอบผลการเขา้รว่มอบรม / ประชุมทางวชิาการ เพือ่
เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคน  และไดจ้ดัทาํ “แบบประเมนิความพงึ
พอใจทีม่ต่ีอการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร” (D.Ed.Math_58_4.1_14) 

6. ทาํแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรท์ุกคน ไดท้าํ “แบบ
ประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร”  
(D.Ed.Math_58_4.1_14) 

7. สะท้อนผลการประเมินความพึงพอใจและหาแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไก
ในการส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดว้เิคราะหผ์ลที่
ไดจ้าก “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร” พบวา่  
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ มคีวามพงึพอใจต่อการสง่เสรมิ
และพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรประจาํปีการศกึษา 2558 อยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป 

เมือ่วนัที ่20  มถุินายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ตรวจสอบผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการสง่เสรมิ
และพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการการสง่เสรมิและพฒันา
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหม้กีารดาํเนินการตามระบบและกลไกในการสง่เสรมิและพฒันาอาจารย์
ประจาํหลกัสตูรของปีการศกึษา 2558  อยา่งต่อเน่ืองในปีการศกึษา 2559  ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม 
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2) ควรสนบัสนุนใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคน เขา้รว่มอบรม / ประชุมทางวชิาการ 
เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ มากขึน้ อยา่งน้อย 2 ครัง้ต่อภาคการศกึษา  ทัง้น้ีขึน้อยูก่บั
งบประมาณทีไ่ดร้บั 

3) มหาวทิยาลยัควรจดัสรรงบสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรใหม้ากขึน้ 
(D.Ed.Math_58_4.1_15) 

8. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
เมือ่วนัที ่22 มถุินายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  โดยมกีาร
นําเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจและแนวทางในการปรบัปรงุระบบและกลไกในการสง่เสรมิและ
พฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร
ในปีการศกึษา 2559  (D.Ed.Math_58_4.1_16) 

9. นําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกใน
การส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์นําเสนอผล
การประเมนิความพงึพอใจและแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร ในปีการศกึษา 2558  ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตร ์เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุม
คณะวทิยาศาสตร ์  
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  กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

ลาํดบั ช่ือ-นามสกลุ กิจกรรม 
1 อาจารย ์ดร.รุง่ฟ้า 

จนัทจ์ารภุรณ์ 
โครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติบณัฑติศกึษา 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา 2558 ระหวา่งวนัที ่13-14 
สงิหาคม  พ.ศ. 2558  จดัโดย ภาควชิาคณติศาสตร ์คณะ
วทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
(D.Ed.Math_58_4.1_15) 

2 อาจารย ์ดร.ขวญั  
เพยีซา้ย 

โครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติบณัฑติศกึษา 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา 2558 ระหวา่งวนัที ่13-14 
สงิหาคม  พ.ศ. 2558  จดัโดย ภาควชิาคณติศาสตร ์คณะ
วทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
(D.Ed.Math_58_4.1_15) 

3 อาจารย ์ดร.สุกญัญา  
หะยสีาและ 

โครงการ “การใชโ้ปรแกรม Euler Math Toolbox สาํหรบัการสอน
คณติศาสตร”์ ระหวา่งวนัที ่25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558  จดัโดย 
ภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ 
(D.Ed.Math_58_4.1_16) 

4 อาจารย ์ดร. สายณัห ์ 
โสธะโร 

โครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติบณัฑติศกึษา 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา 2558 ระหวา่งวนัที ่13-14 
สงิหาคม  พ.ศ. 2558  จดัโดย ภาควชิาคณติศาสตร ์คณะ
วทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

5 อาจารย ์ดร. ณหทยั 
ฤกษฤ์ทยัรตัน์ 

- โครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติ
บณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา 2558 
ระหวา่งวนัที ่13-14 สงิหาคม พ.ศ. 2558  จดัโดย ภาควชิา
คณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
- การประชุมวชิาการทางคณติศาสตรป์ระจาํปี 2559 ครัง้ที ่21 (AMM 
2016) และการประชุมวชิาการคณติศาสตรบ์รสิทุธิแ์ละประยกุต์
ประจาํปี 2559 (APAM 2016)  ระหวา่งวนัที ่23-25 พฤษภาคม พ.ศ. 
2559 จดัโดย ภาควชิาคณติศาสตรแ์ละวทิยาการคอมพวิเตอร ์คณะ
วทิยาศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (D.Ed.Math_58_4.1_17) 
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  การปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ 

(หมายถงึ อาจารยท์ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ปีการศกึษา 2558) 
มอีาจารยใ์หม ่ จาํนวน  0  คน  
การปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนําดา้นการจดัการเรยีนการสอน ม ี      ไมม่ ี  

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร
D.Ed.Math_58_4.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง คุณสมบตัขิอง

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) 

D.Ed.Math_58_4.1_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง อาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูรและผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) 

D.Ed.Math_58_4.1_3 คาํสัง่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เรือ่ง แต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2555)   

D.Ed.Math_58_4.1_4 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการบรหิารหลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 

D.Ed.Math_58_4.1_5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการประเมนิ
ความพงึพอใจทีม่ต่ีอการบรหิารงานหลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
และแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 

D.Ed.Math_58_4.1_6 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7   
D.Ed.Math_58_4.1_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง กาํหนดบทบาท 

หน้าที ่ความรบัผดิชอบ ของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
D.Ed.Math_58_4.1_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการบรหิาร

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการ
บรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

D.Ed.Math_58_4.1_9 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
D.Ed.Math_58_4.1_10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง เป้าหมายของการ

สง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ประจาํปีการศกึษา 2558 
D.Ed.Math_58_4.1_11 โครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติบณัฑติศกึษา 

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา 2558 
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รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร
D.Ed.Math_58_4.1_12 โครงการ “การใชโ้ปรแกรม Euler Math Toolbox สาํหรบัการสอน

คณติศาสตร”์ 
D.Ed.Math_58_4.1_13 การประชุมวชิาการทางคณติศาสตรป์ระจาํปี 2559 ครัง้ที ่21 (AMM 2016) 

และการประชมุวชิาการคณติศาสตรบ์รสิทุธิแ์ละประยกุตป์ระจาํปี 2559 
(APAM 2016)   

D.Ed.Math_58_4.1_14 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 

D.Ed.Math_58_4.1_15 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการประเมนิ
ความพงึพอใจทีม่ต่ีอการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและหา
แนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 

D.Ed.Math_58_4.1_16 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7   
 

คณุภาพอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (ตวับง่ช้ีท่ี 4.2) 

ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก  (ประเดน็ท่ี 4.2.1) 

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

ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ  (ประเดน็ท่ี 4.2.2) 

รายการข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดาํเนินการ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตําแหน่งทางวชิาการ 0 คน 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํทีท่ีด่าํรงตําแหน่งทางวชิาการ รอ้ยละ 0 
เทยีบคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 0 คะแนน 
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  ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  (ประเดน็ท่ี 4.2.3) 

เกณฑม์าตรฐาน ผลการดาํเนินการ 

ผลรวมถว่งน้ําหนักของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพห์รือเผยแพร่ 0.8 คน 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน 
รอ้ยละของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร ่ต่อ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 

รอ้ยละ 16 

เทยีบคะแนน 5 คะแนน 1.33 คะแนน 
 

ลาํดบั 
อาจารยป์ระจาํ

หลกัสตูร 
ผลงานท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร/่งานสร้างสรรค ์

(เขียนในรปูแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 
 

อ.ดร.รุง่ฟ้า  
จนัทจ์ารภุรณ์ 

กจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่สรมิสรา้งความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์
ทางคณติศาสตรใ์นระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 

 

2 
 

อ.ดร.ณหทยั  
ฤกษฤ์ทยัรตัน์ 

การประมาณคา่   ดว้ยความน่าจะเป็น 0.8 

ผลรวมคา่ถ่วงน้ําหนกั  
คดิเป็นรอ้ยละ  

 

  จาํนวนบทความของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรปริญญาเอก ได้รบัการอ้างอิงในฐานข้อมลู TCI  
และ Scopus ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  (ประเดน็ท่ี 4.2.4) 

ในปีการศกึษา 2558  ไม่มจีาํนวนบทความของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดร้บัการอา้งองิในฐานขอ้มลู TCI  และ Scopus 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร
D.Ed.Math_58_4.2_1 บทความวชิาการ เรือ่ง กจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่สรมิสรา้งความคดิรเิริม่

สรา้งสรรคท์างคณติศาสตรใ์นระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 
D.Ed.Math_58_4.2_2 บทความวชิาการ เรือ่ง การประมาณคา่   ดว้ยความน่าจะเป็น 
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ผลท่ีเกิดกบัอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร (ตวับง่ช้ีท่ี 4.3) 

ตวับง่ช้ีย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2556 2557 2558 
การคงอยูข่องอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร    5 5 5 ปานกลาง 

(3 คะแนน) ความพงึพอใจของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร - 5 4.71 
*การรายงานแนวโน้มผลการดาํเนินงานต้องรายงาน ≥ 3 ชดุข้อมลู 
 

ในปีการศกึษา 2558  ประเดน็ในแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการบรหิารหลกัสตูรของ
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  มดีงัน้ี   

1. ด้านประสิทธิภาพในการบริหารหลกัสตูร  

1.1 การกาํหนดวสิยัทศัน์ และกลยทุธใ์นการบรหิารหลกัสตูร 

1.2 การวางแผนการบรหิารหลกัสตูรทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

1.3 การกาํหนดโครงสรา้งการบรหิารงานหลกัสตูร 

1.4 การกาํหนดขัน้ตอนและการดาํเนินงานตามแผนการบรหิารหลกัสตูร 

1.5 การตดิตามการจดัการเรยีนการสอนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน TQF 

1.6 การตดิตามการทวนสอบและการประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนและการประกนั
คุณภาพหลกัสตูร 

1.7 การวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานและการปรบัปรงุการบรหิารงานหลกัสตูร 

2. ด้านคณุภาพการบริหารหลกัสตูร  

2.1 จาํนวนรบันิสติมคีวามเหมาะสมเมือ่เทยีบกบัคุณวุฒแิละจาํนวนอาจารยใ์นหลกัสตูร 

2.2 ระบบการคดัเลอืกนิสติไดม้าตรฐาน 

2.3 ระบบการจดัการรายวชิาใหก้บันิสติมคีวามเหมาะสม2.4 การจดัระบบผูส้อนในแต่ละ
วชิามคีวามเหมาะสม2.5 การจดัตารางสอนเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

2.6 การประเมนิประสทิธภิาพการสอนของคณาจารยม์คีวามเหมาะสม 

2.7 การใหข้อ้มลูสารสนเทศ ประกาศ ระเบยีบการของคณะและมหาวทิยาลยัใหก้บันิสติ  
มคีวามถูกตอ้ง รวดเรว็ และนิสติเขา้ถงึแหล่งขอ้มลู 

2.8 ความเหมาะสมของการจดักจิกรรมเพือ่สรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่อาจารยแ์ละนิสติในการ
พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นบณัฑติทีพ่งึประสงคต์ามเป้าประสงคข์องหลกัสตูร 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร
M.Ed.Math_58_4.3_1 คาํสัง่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  เลขที ่1287 / 2556   

เรือ่ง แต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 
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หมวดท่ี 4 

หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน  

(การบริหารหลกัสตูร) 

สาระของรายวิชาในหลกัสตูร (ตวับง่ช้ีท่ี 5.1) 

  การออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวิชาในหลกัสตูร 

ดงัทีก่ล่าวมาแลว้วา่  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) เป็นหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอกแบบศกึษาเตม็เวลาทีเ่น้นการวจิยั แบบที ่2.1 
โดยมกีารทาํปรญิญานิพนธท์ีม่คีุณภาพและก่อใหเ้กดิความกา้วหน้าทางวชิาการและวชิาชพี และศกึษา
รายวชิาเพิม่เตมิ 

เพือ่ผลติดุษฎบีณัฑติทีม่คีวามรูค้วามสามารถระดบัสงูเป็นผูนํ้าทีม่คีณุธรรมจรยิธรรมดา้นการ
วจิยัสรา้งสรรคท์างคณติศาสตรศกึษาและสามารถนําผลการวจิยัมาใชพ้ฒันาการเรยีนการสอน 
คณติศาสตร ์เป็นผูนํ้าทางดา้นการพฒันาหลกัสตูรคณติศาสตร ์ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม
และการพฒันาประเทศ และเป็นผูนํ้าทางดา้นการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์สามารถใหค้าํแนะนําและ
เป็นตวัแบบการจดัการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  จงึไดก้าํหนดเป้าหมายของการออกแบบหลกัสตูรและสาระ
ของรายวชิาทีใ่หห้ลกัสตูรมทีัง้สาระวชิาทางทฤษฎแีละการปฏบิตัทิีช่ว่ยเสรมิสรา้งทกัษะทางวชิาการและ
วชิาชพี มคีวามทนัสมยัตามความกา้วหน้าในสาขาวชิาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต(ิมคอ.)  
 จากการสะทอ้นผลการออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวชิา ในปีการศกึษา 2557 ของ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรร์วมทัง้ขอ้เสนอแนะจากการ
ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2557 สง่ผลใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูร
และคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2555) ไดว้างแผนและกาํหนดระบบและกลไกในการออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวชิา   
ดงัแผนผงั 
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แผนผงั 5.1  ระบบและกลไกในการออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวชิา 
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แผนผงั 5.1  ระบบและกลไกในการออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวชิา (ต่อ) 



 

จากแผนผงั หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2555)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวชิา และมผีลการ
ดาํเนินงาน ดงัน้ี  

1. กาํหนดเป้าหมายของการออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวิชา  
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร

ปรบัปรงุ พ.ศ. 2548) ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดเป้าหมายของการออกแบบหลกัสตูรและสาระ
รายวชิาใน โดยใหห้ลกัสตูรมทีัง้สาระวชิาทางทฤษฎแีละการปฏบิตัทิีช่ว่ยเสรมิสรา้งทกัษะทางวชิาการ มี
ความทนัสมยัตามความกา้วหน้าในสาขาวชิา อกีทัง้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.) โดยอา้งองิขอ้มลูจากกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.) ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหม้คีณะกรรมการ (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  เพือ่ยกรา่ง/จดัทาํ หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) (มคอ.2) ทีส่อดคลอ้งตามความตอ้งการของสงัคม  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ)  

2) กาํหนดใหค้ณะกรรมการ (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  มคีุณสมบตั ิดงัน้ี 

(1) เป็นอาจารยป์ระจาํ สงักดัภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์
(2) มคีุณวุฒริะดบัปรญิญาเอก ในสาขาวชิาคณติศาสตรศกึษาหรอืคณติศาสตร ์
(3) มปีระสบการณ์ดา้นการสอนอยา่งน้อย 3 ปี  

3) กาํหนดใหค้ณะกรรมการ (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  จาํนวน 4 คน  มรีายชื่อดงัน้ี 

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

4) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัิ
แต่งตัง้คณะกรรมการ (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2555) สง่ไปยงับณัฑติวทิยาลยั (D.Ed.Math_58_5.1_1)  

2. ขอแต่งตัง้คณะกรรมการ (ร่าง) หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการ 
(รา่ง) หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) สง่ไปยงั
บณัฑติวทิยาลยั 
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มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มคีาํสัง่เรือ่งแต่งตัง้คณะกรรมการ (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษา
ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) (D.Ed.Math_58_5.1_2) 

3. จดัทาํ (ร่าง) หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร(์หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) 

 คณะกรรมการ (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  จดัทาํ (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) ตามแบบ มคอ.2 โดยใหห้ลกัสตูรมทีัง้สาระวชิาทางทฤษฎแีละการปฏบิตั ิทีช่ว่ย
เสรมิสรา้งทกัษะทางวชิาการ มคีวามทนัสมยัตามความกา้วหน้าในสาขาวชิา  อกีทัง้ใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของของผูใ้ชบ้ณัฑติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต(ิมคอ.)  
(D.Ed.Math_57_5.1_3) 

4. ขออนุมติัแต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่คดักรองและเสนอชื่อคณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  เพือ่ทาํหน้าทีพ่ฒันา
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) ใหห้ลกัสตูรและ
สาระของรายวชิามคีวามครอบคลุม ความชดัเจน และความทนัสมยัตามความกา้วหน้าในสาขาวชิา   
ซึง่มตทิีป่ระชมุ มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหม้คีณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) เพือ่ทาํหน้าทีพ่ฒันาหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) ใหห้ลกัสตูรและสาระของรายวชิามคีวาม
ครอบคลุม ความชดัเจน และความทนัสมยัตามความกา้วหน้าในสาขาวชิา  โดยมผีูท้รงคุณวุฒภิายนอก
สถาบนั สาขาคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตรศกึษา อยา่งน้อย 2 คน ทาํหน้าทีว่พิากษ์หลกัสตูรการศกึษา
ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) ใหห้ลกัสตูรและสาระของรายวชิามี
ความครอบคลุม ความชดัเจน และความทนัสมยัตามความกา้วหน้าในสาขาวชิา อยูใ่นคณะกรรมการน้ี
ดว้ย   

2) กาํหนดใหผู้ท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั สาขาคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตรศกึษา  
ทีเ่ป็นกรรมการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2555)  มจีาํนวน 2 คน  ซึง่มรีายชื่อดงัน้ี 

(1) รองศาสตราจารย ์ดร. สมวงษ์ แปลงประสพโชค อาจารยป์ระจาํสาขาคณติศาสตร ์ 
คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร    

(2) รองศาสตราจารย ์ดร.สริพิร ทพิยค์ง อาจารยป์ระจาํสาขาคณติศาสตร ์คณะ 
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
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3) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัิ
คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2555) สง่ไปยงัคณะวทิยาศาสตร ์(D.Ed.Math_58_5.1_4) 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการ
พฒันาหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  สง่ไปยงั
คณะวทิยาศาสตร ์เพือ่ขออนุมตัแิต่งตัง้ 

คณะวทิยาศาสตร ์มคีาํสัง่เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  (D.Ed.Math_58_5.1_5) 

5. ปรบัปรงุหลกัสตูรให้สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ
(มคอ)  ให้มีความชดัเจนและความทนัสมยัตามความก้าวหน้าในสาขาวิชา  

คณะกรรมการ (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) ไดร้ว่มกนัปรบัปรงุหลกัสตูรตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั  
จนไดห้ลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) (มคอ.2)  
ทีห่ลกัสตูรและสาระรายวชิามคีวามครอบคลุม ความชดัเจน และความทนัสมยัตามความกา้วหน้าใน
สาขาวชิา และความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต(ิมคอ.)   

6. ขออนุมติัเหน็ชอบหลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์(มคอ.2) 
ตามระบบ 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและฝา่ยวชิาการของคณะวทิยาศาสตรท์าํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง  
ขออนุมตัเิหน็ชอบหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  
(มคอ.2)  ไปตามระบบ เพือ่ขออนุมตัเิหน็ชอบหลกัสตูรซึง่ผลมดีงัน้ี 

(1) คณะกรรมการประจาํบณัฑติวทิยาลยัเหน็ชอบหลกัสตูรในการประชมุ ครัง้ที ่1  
   เมือ่วนัที ่9 เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ.2555 

(2) สภาวชิาการเหน็ชอบหลกัสตูรในการประชุม ครัง้ที3่  เมือ่วนัที ่12 เดอืน ตุลาคม พ.ศ.
2555 

(3) สภามหาวทิยาลยัอนุมตัหิลกัสตูรในการประชุม ครัง้ที1่2  เมือ่วนัที ่7 เดอืนธนัวาคม 
พ.ศ. 2555 

ในการขออนุมตัแิต่ละขัน้ เมือ่มขีอ้เสนอแนะ  คณะกรรมการ (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษาดุษฎี
บณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  ไดป้รบัแกต้ามขอ้เสนอแนะ  แลว้สง่เพือ่
ขออนุมตัต่ิอไป (D.Ed.Math_58_5.1_6) 

7. ขออนุมติัเหน็ชอบหลกัสตูร จากสาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) 
บณัฑติวทิยาลยัทาํหนงัสอื เรือ่ง ขออนุมตัเิหน็ชอบหลกัสตูร / รบัทราบ สง่ไปยงั สาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 
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สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) รบัทราบการใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) เมือ่วนัที ่29 เดอืนมนีาคม  
พ.ศ. 2556 (D.Ed.Math_58_5.1_7)  

8. ประกาศเปิดรบัสมคัรและจดัสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิตตามปฏิทินการศึกษาของ
บณัฑิตวิทยาลยั 

บณัฑติวทิยาลยัประกาศเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ
ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรท์างอนิเตอรเ์น็ตทีเ่วบ็ไซด ์ http://grad.swu.ac.th  และ 
http://admission.swu.ac.th  และจดัสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ตามปฏทินิการศกึษา 

ในปีการศกึษา 2558  กาํหนดการเปิดรบัสมคัรและสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ มดีงัน้ี  
วนั เดือน ปี รายการ 

5 มกราคม ถงึ 28 กุมภาพนัธ ์2558 ประกาศเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ 
14  มนีาคม  2558 09.00 - 11.00 น.  สอบภาษาองักฤษทัว่ไป 
15  มนีาคม  2558 09.00 - 12.00 น.  สอบขอ้เขยีน 
5  เมษายน  2558 ประกาศผลการสอบขัน้ที ่1 
19  เมษายน  2558 สอบสมัภาษณ์วชิาการ 
3 พฤษภาคม  2558 ประกาศผลการสอบขัน้ที ่2 
9-15 พฤษภาคม  2558 รายงานตวัเขา้เป็นนิสติ 
(D.Ed.Math_58_5.1_8) 
 

9. ดาํเนินการจดัการเรียนการสอน ตามปฏิทินการศึกษาของบณัฑิตวิทยาลยั 
อาจารยผ์ูส้อนดาํเนินการจดัการเรยีนการสอนใหนิ้สติของหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 

สาขาวชิาคณติศาสตรต์ามปฏทินิการศกึษาของบณัฑติวทิยาลยั  
ในปีการศกึษา 2558  กาํหนดการจดัการเรยีนการสอน มดีงัน้ี 

ภาคตน้   ตัง้แต่วนัที ่17 สงิหาคม  ถงึวนัที ่22 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

ภาคปลาย  ตัง้แต่วนัที ่11มกราคม  ถงึวนัที ่25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

10. ควบคมุ กาํกบั ดแูลการจดัการเรียนการสอน และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร / คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา

คณติศาสตร ์ ไดร้ว่มกนัควบคุม กาํกบั ดแูลการจดัการเรยีนการสอนและสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ให้
อาจารยผ์ูส้อนและนิสติ ตามความตอ้งการและความเหมาะสมโดยอาจารยผ์ูส้อนและนิสติสามารถแจง้
ความจาํนงมาทีค่ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร/ภาควชิาคณติศาสตร ์ไดต้ลอดปีการศกึษา 
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11. ทาํแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อหลกัสตูรและสาระของรายวิชา  
ตอนสิน้ปีการศกึษา 2558  อาจารยผ์ูส้อนและนิสติ ไดท้าํ “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอ

หลกัสตูรและสาระของรายวชิา”ทีเ่น้นดา้นความครอบคลุม ความชดัเจน และความทนัสมยัตาม
ความกา้วหน้าในสาขาวชิา (D.Ed.Math_58_5.1_9) 

12. สะท้อนผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อหลกัสตูรและสาระของรายวิชา และหา
แนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวิชา 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดว้เิคราะหผ์ลที่
ไดจ้าก “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอหลกัสตูรและสาระของรายวชิา / ปค.003 / ปค.004 / รายงาน
ผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5) ของทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน  และแบบประเมนิผลการเรยีนรูข้อง
ตนเองของนิสติในแต่ละรายวชิาซึง่พบวา่  อาจารยผ์ูส้อนและนิสติมคีวามพงึพอใจต่อหลกัสตูรและสาระ
ของรายวชิาอยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป 

เมือ่วนัที ่20 มถุินายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ตรวจสอบผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอหลกัสตูรและ
สาระของรายวชิาและหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวชิา
ซึง่มตทิีป่ระชมุ มดีงัน้ี 

1) ในการปรบัปรงุหลกัสตูรรอบถดัไป หลกัสตูรควรมรีายวชิาทีใ่หนิ้สติไดล้งมอื
ปฏบิตักิารสรา้งกจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรท์ีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย แลว้นํา
กจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรน์ัน้ไปทดลองใชเ้พือ่ตรวจสอบประสทิธภิาพของกจิกรรมการเรยีนรู้
คณติศาสตร ์เพือ่นําไปสูก่ารสรา้งเครือ่งมอืวจิยัของตนเอง 

2) หลกัสตูรควรมรีายวชิาทีเ่ปิดโอกาสใหนิ้สติมสีว่นรว่มหรอืจดัประชุมวชิาการ  แต่ทัง้น้ี
ขึน้อยูก่บัระยะเวลา งบประมาณ และความเหมาะสม  (D.Ed.Math_58_5.1_10) 

13. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
เมือ่วนัที ่22 มถุินายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 โดยมกีาร
นําเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจและแนวทางในการปรบัปรงุระบบและกลไกในการออกแบบ
หลกัสตูรและสาระของรายวชิาอยูด่ว้ย  เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการออกแบบหลกัสตูรและสาระของ
รายวชิาในรอบถดัไป (D.Ed.Math_58_5.1_11) 

14. นําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจมีต่อหลกัสตูรและสาระของรายวิชา และ
แนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวิชา 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดนํ้าเสนอ
ผลการประเมนิความพงึพอใจและแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการออกแบบหลกัสตูรและสาระ
ของรายวชิา ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตร ์เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุมคณะวทิยาศาสตร ์
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  การปรบัปรงุหลกัสตูรให้ทนัสมยัตามความก้าวหน้าในสาขาวิชานัน้ 

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)  มกีาร
ปรบัปรงุหลกัสตูรใหท้นัสมยัตามความกา้วหน้าในสาขาวชิา  ดงัน้ี 

ด้านสาระของรายวิชา 
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)  ไดม้ี

การปรบัปรงุหลกัสตูรโดยการปรบัชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ในบางรายวชิา) ตามขอ้เสนอแนะของผู้
ทรงวุฒภิายนอกสถาบนั  คณะกรรมการทีพ่จิารณาอนุมตัเิหน็ชอบหลกัสตูร  สาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา (สกอ.) เพือ่ใหท้นัสมยัตามความกา้วหน้าในสาขาและทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

ตวัอยา่งการปรบัชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ในบางรายวชิา) ดงัตารางต่อไปน้ี  
 

หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2548 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 
คษ 711 การพฒันาหลกัสตูรและการเรยีน  
 การสอนคณิตศาสตร ์  3(3-0) 
ME 711 Development of Mathematics  
 Curriculum  and Instruction  
ศกึษาวเิคราะหก์ระบวนการพฒันาหลกัสตูรและการเรยีน
การสอนคณิตศาสตร ์ทัง้ในและต่างประเทศ แนวโน้มใน
อนาคต  การบรหิารและจดัการหลกัสตูร 

คษ 711 การพฒันาหลกัสตูรและการเรยีน 
 การสอนคณิตศาสตร ์ 2(1-2-3) 
ME 711 Development of Mathematics  
 Curriculum and Instruction 
วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละอภปิรายเกีย่วกบั
กระบวนการพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน
คณิตศาสตรท์ัง้ในและต่างประเทศ  แนวโน้มของหลกัสตูร
คณิตศาสตรใ์นอนาคต และการบรหิารจดัการหลกัสตูร
ปฏบิตักิารสรา้งสรรคแ์ละพฒันาหลกัสตูรคณิตศาสตรห์รอื
นวตักรรมดา้นการเรยีนการสอนคณิตศาสตรใ์หส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของสงัคมและการพฒันาประเทศพรอ้ม
ทัง้จดัประชุมทางวชิาการเพือ่นําเสนอผลการสรา้งสรรค์
และพฒันาหลกัสตูรคณิตศาสตรห์รอืนวตักรรมดา้นการ
เรยีนการสอนคณิตศาสตร ์

คษ 712 ปฏบิตักิารพฒันาหลกัสตูรและ 
 การเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์3(3-0)  
ME 712 Practicum on Development of  
 Mathematics Curriculum and  
 Instruction 
บุรพวชิา : คษ 711 
ฝึกปฏบิตักิารพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน
คณิตศาสตรใ์หเ้หมาะสมกบัสภาพทอ้งถิน่  การนํา
หลกัสตูรไปใช ้รวมทัง้การตรวจสอบประสทิธภิาพของ
หลกัสตูร 
 

คษ 712 ปฏบิตักิารพฒันาหลกัสตูรและ 
 การเรยีนการสอนคณิตศาสตร2์(1-2-3)  
ME 712 Internship on Development of   
 Mathematics Curriculum and  
 Instruction 
บุรพวชิา : คษ 711 
ปฏบิตักิารพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน
คณิตศาสตรใ์หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของ
กลุม่เป้าหมาย และนําหลกัสตูรไปทดลองใชเ้พื่อตรวจสอบ
ประสทิธภิาพของหลกัสตูรพรอ้มทัง้จดัประชุมทางวชิาการ
เพือ่นําเสนอหลกัสตูรทีพ่ฒันาและผลการทดลองใช ้
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ในรายวชิา คษ 711 การพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์และรายวชิา คษ 
713 สมัมนาการวจิยัเกีย่วกบัหลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์ อาจารยผ์ูส้อนไดนํ้าเสนอ
หวัขอ้หรอืประเดน็ทีน่่าสนใจและสามารถนําไปใชเ้ป็นหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ เพือ่จุดประกายความคดิใน
การทาํปรญิญานิพนธใ์หแ้ก่นิสติขณะจดัการเรยีนการสอน เชน่ การจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์ที่
เสรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ์/ การจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตรต์ามแนวคดิ
ของ STEM Education / การแกป้ญัหาโดยใชต้วัแบบเชงิคณติศาสตร ์(Mathematical Model) / การ
จดัการเรยีนการสอนคณติศาสตรผ์า่นการแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์เป็นตน้  เพือ่จุดประกายความคดิใน
การทาํปรญิญานิพนธใ์หแ้ก่นิสติ  ขณะจดัการเรยีนการสอน / พดูคุยนอกหอ้งเรยีน 

ด้านสาระของหวัข้อปริญญานิพนธ ์
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)  ไดม้ี

การสนบัสนุนใหนิ้สติศกึษาคน้ควา้แนวคดิเกีย่วกบั STEM Education การสรา้งกจิกรรมการเรยีนการรู้
ตามแนวคดิของ STEM Education  และการสรา้งกจิกรรมการเรยีนการรูท้ีเ่สรมิสรา้งทกัษะและ
กระบวนการทางคณติศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนหอ้งเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร ์ นอกจากนัน้ ยงัมกีาร
สนบัสนุนใหนิ้สติศกึษาคน้ควา้แนวคดิเกีย่วกบัการสรา้งแบบจาํลองเชงิคณติศาสตร ์(Mathematics 
Modeling) และสรา้งกจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสรา้งความสามารถในการแกป้ญัหาผา่นการสรา้ง
แบบจาํลองเชงิคณติศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ และระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย เพือ่ใหน้กัเรยีนเหน็การนําความรูค้ณติศาสตรไ์ปใชใ้นการแกป้ญัหาสถานการณ์
จรงิหรอืปญัหาในชวีติประจาํวนั   

ผลสืบเน่ือง  นางสาวจริาวรรณ  เทพจนิดา ซึง่เป็นนิสติของหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดส้นใจทีจ่ะศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตรต์าม
แนวคดิของ STEM Education   

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
D.Ed.Math_58_5.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง การกาํหนด

เป้าหมายของการออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวชิา และคณะกรรมการ 
(รา่ง) หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร(์หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)

D.Ed.Math_58_5.1_2 คาํสัง่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการ (รา่ง) 
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2555) 

D.Ed.Math_58_5.1_3 (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  (มคอ.2) 
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รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
D.Ed.Math_58_5.1_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง คณะกรรมการพฒันา

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2555)  

D.Ed.Math_58_5.1_5 คาํสัง่คณะวทิยาศาสตร ์เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรการศกึษา
ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  

D.Ed.Math_58_5.1_6 สถานภาพของหลกัสตูรและการพจิารณาอนุมตัเิหน็ชอบหลกัสตูร  
ใน มคอ. 2 หน้า 2 

D.Ed.Math_58_5.1_7 ผลการรบัทราบการใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูร ของสาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา (สกอ.)  

D.Ed.Math_58_5.1_8 ระเบยีบการรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา  
ภาคตน้ ประจาํปีการศกึษา2558 

D.Ed.Math_58_5.1_9 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอหลกัสตูรและสาระของรายวชิา   
ดา้นความครอบคลุม ความชดัเจน และความทนัสมยัตามความกา้วหน้าใน
สาขาวชิา    

D.Ed.Math_58_5.1_10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการประเมนิความ
พงึพอใจทีม่ต่ีอหลกัสตูรและสาระของรายวชิา และแนวทางการปรบัปรงุระบบ
และกลไกในการออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวชิา 

D.Ed.Math_58_5.1_11 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร (มคอ.7) 
 

การบริหารหลกัสตูร 

1. ปัญหาในการบริหารหลกัสตูร 
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2555)  ได้

วางแผนและออกแบบ “ระบบและกลไกในการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร”  ทีอ่าจารยป์ระจาํหลกัสตูร
มบีทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบในงานดา้นต่างๆ ตามความถนดัความเชีย่วชาญและความ
เหมาะสมของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรแต่ละคน  มกีารควบคุม กาํกบั ดแูล และตดิตามผลการดาํเนินงาน
ของหลกัสตูรเป็นระยะๆ จงึไม่มีปญัหาในการบรหิารหลกัสตูร 

2. ผลกระทบของปัญหาต่อสมัฤทธิผลตามวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
เน่ืองจากไม่มีปญัหาในการบรหิารหลกัสตูร  จงึไม่มีผลกระทบของปญัหาต่อสมัฤทธิผ์ลตาม

วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 
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3. แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาในอนาคต 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์มกีลุม่ไลน์ทางมอื

ถอื เป็นอกีชอ่งทางหน่ึงในการตดิต่อปรกึษาหารอืกนัและถา้มปีญัหาเกดิขึน้และตอ้งการแกไ้ข กจ็ะนดั
ประชุมรว่มกนัเพือ่หาแนวทางในการแกป้ญัหา แลว้ตดิตามผลการดาํเนินการแกป้ญัหานัน้ 
 

การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน  (ตวับง่ช้ีท่ี 5.2) 

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  เป็น
หลกัสตูรระดบัปรญิญาเอกแบบศกึษาเตม็เวลาเน้นการวจิยั แบบที ่2.1 โดยมกีารทาํปรญิญานิพนธท์ีม่ ี
คุณภาพและกอ่ใหเ้กดิความกา้วหน้าทางวชิาการและวชิาชพี และศกึษารายวชิาเพิม่เตมิ ซึง่ในการศกึษา
รายวชิาเพิม่เตมิ  นิสติตอ้งศกึษาทัง้รายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุ่มวชิาคณติศาสตรศกึษา  และรายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุ่ม
วชิาคณติศาสตร ์

จากการสะทอ้นผลการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอนในปีการศกึษา 
2557 ของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรแ์ละขอ้เสนอแนะ
จากการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2557 สง่ผลใหอ้าจารยป์ระจาํ
หลกัสตูรและคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) ไดว้างแผนและกาํหนดระบบและกลไกในการวางระบบผูส้อนและกระบวนการ
จดัการเรยีนการสอน ขึน้ใหม ่ โดยการกาํหนดอาจารยผ์ูส้อน  การกํากบัตดิตามและตรวจสอบการจดัทาํ
แผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 และมคอ.4)  การควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธแ์ละการคน้ควา้อสิระในระดบั
บณัฑติศกึษา ใหส้อดคลอ้งกบัสาขาวชิาและความกา้วหน้าของศาสตร ์ การแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธแ์ละและการคน้ควา้อสิระในระดบับณัฑติศกึษา ทีม่คีวามเชีย่วชาญสอดคลอ้งหรอืสมัพนัธ์
กบัหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ ดงัน้ี 

  การกาํหนดอาจารยผ์ูส้อน การกาํกบัติดตามและตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรียนรู้  
(มคอ.3 และ มคอ.4) 

เพือ่ใหนิ้สติประสบผลสาํเรจ็ในการศกึษารายวชิาเพิม่เตมินัน้  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  ไดว้างแผนและกาํหนดระบบและกลไกในการ
กาํหนดอาจารยผ์ูส้อน  ดงัแผนผงั  

เน่ืองจาก บณัฑติวทิยาลยักาํหนดใหจ้ดัสาํรบัการลงทะเบยีนสาํหรบันิสติ ระดบับณัฑติศกึษา 
สาขาคณติศาสตร ์เป็นรายภาคการศกึษา (ภาคตน้และภาคปลาย) และใหจ้ดัสง่ก่อนเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศกึษา ดงันัน้หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2555)  จงึมกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการกาํหนดอาจารยผ์ูส้อน  การกาํกบัตดิตามและ
ตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 / มคอ.4) ในภาคตน้ และไดท้าํซํ้าอกีหน่ึงครัง้ในภาคปลาย 
ซึง่ทาํใหใ้นบางขัน้ตอนมผีลการดาํเนินงานทัง้ภาคตน้และภาคปลาย  ดงัแผนผงั 
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แผนผงั 5.2   ระบบและกลไกในการกาํหนดอาจารยผ์ูส้อน  การกาํกบัตดิตามและตรวจสอบ 
การจดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 / มคอ.4) 
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แผนผงั 5.2   ระบบและกลไกในการกาํหนดอาจารยผ์ูส้อน  การกาํกบัตดิตามและตรวจสอบ 
การจดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 / มคอ.4)  (ต่อ) 
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จากแผนผงั ในปีการศกึษา 2558  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการกาํหนดอาจารยผ์ูส้อน การ
กาํกบัตดิตามและตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 และมคอ.4)ซึง่มผีลการดาํเนินงาน ดงัน้ี  

1. กาํหนดรายวิชาท่ีเปิดสอนตามแผนการศึกษาในหลกัสตูรและคณุสมบติัของ
อาจารยผ์ูส้อน 

เมือ่วนัที ่8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่พจิารณารายวชิาทีเ่ปิดสอนตามแผนการศกึษาในหลกัสตูร
และคุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อนของแต่ละรายวชิาทีเ่ปิดสอน ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558  โดยอา้งองิ
ขอ้มลูจากรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร (มคอ.7) ของปีการศกึษา 2557  ซึง่มตทิีป่ระชมุ  
มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหเ้ปิดรายวชิาตามแผนการศกึษาในหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตรท์ัง้รายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุ่มวชิาคณติศาสตรศกึษา รายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุ่มวชิา
คณติศาสตรแ์ละรายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุ่มวชิาทางการศกึษา 

2) กาํหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทัง้รายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุ่มวชิาคณติศาสตรศกึษา รายวชิาทีอ่ยู่
ในกลุ่มวชิาคณติศาสตรแ์ละรายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุ่มวชิาทางการศกึษา มคีุณสมบตัดิงัน้ี 

(1) เป็นอาจารยป์ระจาํหรอืผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั ทีม่คีุณวุฒไิมต่ํ่ากวา่
ปรญิญาโท หรอืดาํรงตําแหน่งวชิาการไมต่ํ่ากวา่ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ในสาขาวชิาคณติศาสตรห์รอืคณติ
ศาสตรศกึษาหรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นักบัหลกัสตูร 

(2) มปีระสบการณ์ดา้นการสอน อยา่งน้อย 3 ปี  
(3) มปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัทีไ่มใ่ชส่ว่นหน่ึงของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 

3) กาํหนดใหเ้ชญิ ศาสตราจารย ์ดร. ณรงค ์ป ัน้น่ิม เป็นอาจารยพ์เิศษเพือ่สอนรายวชิา 
คณ 821สมันาพชีคณติในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558 ซึง่ ศาสตราจารย ์ดร. ณรงค ์ป ัน้น่ิม เป็นผูม้คีวามรู้
ความสามารถพเิศษ ของภาควชิาคณติศาสตร ์ ประจาํปีงบประมาณ  2558 

4) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ แจง้หรอืทาํหนงัสอืเชญิอาจารย์
ผูส้อน /อาจารยพ์เิศษ (ถา้ม)ี เป็นอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาทีก่าํหนด  

5) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง สาํรบัการ
ลงทะเบยีนสาํหรบันิสติ ระดบับณัฑติศกึษา สาขาคณติศาสตร ์ไปยงับณัฑติวทิยาลยั เพือ่บนัทกึขอ้มลู
ในระบบการลงทะเบยีนของนิสติ  (D.Ed.Math_58_5.2_1) 

เมือ่วนัที ่23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่พจิารณารายวชิาทีเ่ปิดสอนตามแผนการศกึษาในหลกัสตูร
และคุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อนของแต่ละรายวชิาทีเ่ปิดสอน ในภาคปลาย ปีการศกึษา2558  โดย
อา้งองิขอ้มลูจากรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร (มคอ.7) ของปีการศกึษา2557  ซึง่มตทิีป่ระชุม 
มดีงัน้ี 
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1) กาํหนดใหเ้ปิดรายวชิาตามแผนการศกึษาในหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ทัง้รายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุ่มวชิาคณติศาสตรศกึษา รายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุ่มวชิา
คณติศาสตรแ์ละรายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุ่มวชิาทางการศกึษา 

2) กาํหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทัง้รายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุ่มวชิาคณติศาสตรศกึษา รายวชิาทีอ่ยู่
ในกลุ่มวชิาคณติศาสตรแ์ละรายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุ่มวชิาทางการศกึษา มคีุณสมบตัดิงัน้ี 

(1) เป็นอาจารยป์ระจาํหรอืผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั ทีม่คีุณวุฒไิมต่ํ่ากวา่
ปรญิญาโท หรอืดาํรงตําแหน่งวชิาการไมต่ํ่ากวา่ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ในสาขาวชิาคณติศาสตรห์รอืคณติ
ศาสตรศกึษาหรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นักบัหลกัสตูร 

(2) มปีระสบการณ์ดา้นการสอน อยา่งน้อย 3 ปี  
(3) มปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัทีไ่มใ่ชส่ว่นหน่ึงของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 

3) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ แจง้หรอืทาํหนงัสอืเชญิอาจารย์
ผูส้อน /อาจารยพ์เิศษ (ถา้ม)ี เป็นอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาทีก่าํหนด  

4) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง สาํรบัการ
ลงทะเบยีนสาํหรบันิสติ ระดบับณัฑติศกึษา สาขาคณติศาสตร ์ไปยงับณัฑติวทิยาลยั เพือ่บนัทกึขอ้มลู
ในระบบการลงทะเบยีนของนิสติ (D.Ed.Math_58_5.2_2 

2. ทาํหนังสือเชิญอาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพิ์เศษ (ถ้ามี) เป็นอาจารยผ์ูส้อนในรายวิชา
ท่ีกาํหนด 

ในแต่ละภาคการศกึษาประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ไดท้าํหนงัสอืเชญิอาจารยผ์ูส้อน 
และอาจารยพ์เิศษ เป็นอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาทีก่าํหนด 

3. ส่งสาํรบัการลงทะเบียนสาํหรบันิสิตแต่ละชัน้ปี ไปยงับณัฑิตวิทยาลยัเพ่ือบนัทึก
ข้อมลูในระบบการลงทะเบียนของนิสิต 

เมือ่วนัที ่13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง 
สาํรบัการลงทะเบยีนสาํหรบันิสติ ระดบับณัฑติศกึษา สาขาคณติศาสตร ์ ในภาคตน้ปีการศกึษา 2558  
ไปยงับณัฑติวทิยาลยั เพือ่บนัทกึขอ้มลูในระบบการลงทะเบยีนของนิสติ (D.Ed.Math_58_5.2_3) 

เมือ่วนัที ่27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558  ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรทาํบนัทกึขอ้ความ 
เรือ่ง สาํรบัการลงทะเบยีนสาํหรบันิสติ ระดบับณัฑติศกึษา สาขาคณติศาสตร ์ ในภาคปลาย ปีการศกึษา 
2558  ไปยงับณัฑติวทิยาลยั เพือ่บนัทกึขอ้มลูในระบบการลงทะเบยีนของนิสติ (D.Ed.Math_58_5.2_4) 

4. จดัประชมุช้ีแจงอาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพิ์เศษ เก่ียวกบัเป้าหมายของหลกัสตูรและ
สาระของรายวิชา และมอบหมายให้จดัทาํรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 / มคอ.4 

ในแต่ละภาคการศกึษาคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ ไดเ้ชญิอาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพ์เิศษ (ถา้ม)ี เขา้รว่มประชุมเพือ่ชีแ้จงเกีย่วกบัเป้าหมาย
ของหลกัสตูรและสาระของรายวชิา  และมอบหมายใหจ้ดัทาํรายละเอยีดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.3 / 
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มคอ.4 พรอ้มแนบแบบฟอรม์การจดัทาํรายละเอยีดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.3 / มคอ.4  โดย
กาํหนดใหส้ง่กลบัมาทีป่ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรอยา่งน้อย 30 วนัก่อนเริม่ภาคการศกึษา 

5. จดัทาํแผนการเรียนรู้ ตามแบบ มคอ.3 / มคอ.4 ให้สอดคล้องกบัเป้าหมายของ
หลกัสตูรและสาระของรายวิชา และข้อเสนอแนะในรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5 / มคอ.6) ของปีการศึกษาก่อนหน้า (ถ้ามี) 

ในแต่ละภาคการศกึษา อยา่งน้อย 30 วนัก่อนเริม่ภาคการศกึษาอาจารยผ์ูส้อน / อาจารย์
พเิศษ (ถา้ม)ี  ไดจ้ดัทาํแผนการเรยีนรู ้ตามแบบ มคอ.3 / มคอ.4ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของหลกัสตูร
และสาระของรายวชิาและขอ้เสนอแนะในรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5 / มคอ.6)  ของ
ปีการศกึษา 2558   

6. กาํกบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรียนรู้และการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 / มคอ.4) 

ในแต่ละภาคการศกึษาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร และคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษา
ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดก้าํกบัตดิตาม และตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรยีนรูแ้ละการ
ประเมนิผลการเรยีนรูต้ามรายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4) ของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิา 
โดยมกีารสง่เมลแ์จง้เตอืน และใหค้าํปรกึษา / ตอบขอ้สงสยัเกีย่วกบัรายละเอยีดของรายวชิา 

7. รวบรวมรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชาท่ีเปิด
สอน แล้วเผยแพร่บนเวบ็ไซต ์

ในแต่ละภาคการศกึษาอยา่งน้อย 30 วนัก่อนเริม่ภาคการศกึษาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร และ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรไ์ดร้ว่มกนัดาํเนินการ
รวบรวมรายละเอยีดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอนแลว้เผยแพรบ่น
เวบ็ไซตข์องภาควชิาคณติศาสตร ์/ คณะวทิยาศาสตร ์(D.Ed.Math_58_5.2_5 , D.Ed.Math_58_5.2_6) 

8. กาํกบั ดแูล และจดัส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ให้อาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพิ์เศษทุก
รายวิชา 

ตลอดปีการศกึษา 2558อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร และคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษา
ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรไ์ดร้ว่มกนักาํกบั ดแูล และจดัสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ใหอ้าจารย์
ผูส้อนตามความตอ้งการ  โดยใหอ้าจารยผ์ูส้อนแจง้ความจาํนงมาทีอ่าจารยป์ระจาํหลกัสตูร / ภาควชิา
คณติศาสตร ์

9. ตรวจสอบข้อร้องเรียนและหาแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียน 
ในภาคตน้และภาคปลาย ของปีการศกึษา 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษา

ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรไ์ดต้รวจสอบขอ้รอ้งเรยีนของนิสติเกีย่วกบัเกีย่วกบัการจดัการเรยีน
การสอนของอาจารยผ์ูส้อน  พบวา่ ไม่มีขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน  
ดงันัน้คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร จงึไม่ไดห้าแนวทางแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนใดๆ 
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10. ทาํแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน 
(ปค.003 / ปค.004) ในระบบ และแบบประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 

ในแต่ละภาคการศกึษาการอยา่งน้อย 30 วนัก่อนสิน้สดุภาคการศกึษานิสติทีเ่รยีนในแต่ละ
รายวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคการศกึษานัน้ ทาํแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอน
ของอาจารยผ์ูส้อน (ปค.003 / ปค.004) ในระบบ และทาํแบบประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเอง  
ในแต่ละรายวชิา (เขยีนลงกระดาษ)  (D.Ed.Math_58_5.2_7, D.Ed.Math_58_5.2_8) 

ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558 ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอน
ของอาจารยผ์ูส้อน (ปค.003 / ปค.004) อยูใ่นระดบัดมีาก (D.Ed.Math_58_5.2_9)  

สว่นในภาคปลาย ปีการศกึษา 2558  ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการ
สอนของอาจารยผ์ูส้อน (ปค.003 / ปค.004) อยูใ่นระดบัดมีาก  (D.Ed.Math_58_5.2_10) 

11. สะท้อนผลการประเมินความพึงพอใจและหาแนวทางการปรบัปรงุการจดัการเรียน
การสอนของอาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพิ์เศษ (ถ้ามี) 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดว้เิคราะหผ์ลที่
ไดจ้าก “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน” พบวา่  
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรม์คีวามพงึพอใจต่อการ
จดัการเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนประจาํปีการศกึษา 2558 อยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป และไมม่ี
ขอ้เสนอแนะในการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน 

เมือ่วนัที ่20  มถุินายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่สะทอ้นผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการ
เรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนและหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการจดัการเรยีนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อนซึง่มตทิีป่ระชมุ มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวชิา แจง้ความจาํนงเรือ่งสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ี่
ตอ้งการใช ้มาทีอ่าจารยป์ระจาํหลกัสตูร / ภาควชิาคณติศาสตร ์ลว่งหน้าก่อนเปิดภาคการศกึษาถดัไป 
เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ มเีวลาในการเตรยีม
งบประมาณในการจดัซือ้สิง่สนบัสนุนการเรยีนรูเ้หล่านัน้ 

2) เสนอใหภ้าควชิาคณติศาสตรด์าํเนินการเชญิ (จา้ง) ศาสตราจารย ์ดร. ณรงค ์ป ัน้น่ิม 
เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถพเิศษ  อยา่งต่อเน่ืองในปีงบประมาณ 2559 
(D.Ed.Math_58_5.2_11) 

12. ประชมุอาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพิ์เศษ  เพ่ือทวนสอบผลสมัฤทธ์ิทุกรายวิชาท่ีเปิด
สอน 

ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558  เมือ่วนัที ่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ และอาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพ์เิศษ  ไดป้ระชุม
รว่มกนัเพือ่ทวนสอบผลสมัฤทธิท์ุกรายวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558  พบวา่ ทุกรายวชิาที่
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เปิดสอน มผีลการประเมนิผลการเรยีนรู ้(ดา้นความรู)้ ของนิสติ ทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูข้อง
รายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4) (D.Ed.Math_58_5.2_12) 

ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2558 เมือ่วนัที ่ 1 มถุินายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ และอาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพ์เิศษ  ไดป้ระชุม
รว่มกนัเพือ่ทวนสอบผลสมัฤทธิท์ุกรายวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลาย ปีการศกึษา 2558 พบวา่ ทกุรายวชิา
ทีเ่ปิดสอน มผีลการประเมนิผลการเรยีนรู ้(ดา้นความรู)้ ของนิสติ ทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรู้
ของรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  (D.Ed.Math_58_5.2_13) 

13. มอบหมายให้อาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพิ์เศษจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5/ มคอ.6 

ในแต่ละภาคการศกึษาคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตรม์อบหมายใหอ้าจารยผ์ูส้อน / อาจารยพ์เิศษจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา 
ตามแบบ มคอ.5/ มคอ.6  พรอ้มแนบแบบฟอรม์การจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา  
ตามแบบ มคอ.5/ มคอ.6  โดยกาํหนดใหส้ง่กลบัมาทีป่ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรภายใน 30 วนั 
หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอน  

14. กาํกบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชาตาม
แบบ มคอ.5/ มคอ.6 

ในแต่ละภาคการศกึษาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร และ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษา
ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรไ์ดก้าํกบัตดิตาม และตรวจสอบการจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการ
ของรายวชิา ตามแบบ มคอ.5/ มคอ.6ของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิา  

15. รวบรวมรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา (มคอ.5 / มคอ.6) ทุกรายวิชาท่ีเปิด
สอน แล้วเผยแพร่บนเวบ็ไซต ์

ในแต่ละภาคการศกึษา (30 วนัก่อนสิน้สดุภาคการศกึษา)  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร และ 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรไ์ดร้วบรวมรายงานผลการ
ดาํเนินการของรายวชิา ตามแบบ มคอ.5 / มคอ.6 ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน  และเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์อง
ภาควชิาคณติศาสตร ์/ คณะวทิยาศาสตร ์ (D.Ed.Math_58_5.2_14) 

16. สะท้อนผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์
ผูส้อนและเสนอแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการกาํหนดอาจารยผ์ูส้อน การกาํกบั 
ติดตามและตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 / มคอ.4) 

ในแต่ละภาคการศกึษาคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ ไดว้เิคราะหผ์ลทีไ่ดจ้าก “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อน” พบวา่  นิสติมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนอยูใ่นระดบัด ี
ขึน้ไป และไมม่ขีอ้เสนอแนะในการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน 
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เมือ่วนัที ่20 มถุินายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่สะทอ้นผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการ
เรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนและหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการกาํหนดอาจารยผ์ูส้อน 
การกาํกบัตดิตามและตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 และ มคอ.4) ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหใ้นแต่ละรายวชิา ควรมอีาจารยผ์ูส้อนอยา่งน้อย 2 คน รว่มกนัจดัการเรยีน
การสอน  เพือ่ใหนิ้สติเหน็ความหลากหลายในการจดัการเรยีนการสอน  กลยทุธก์ารสอน  การ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้และประสบการณ์ทางวชิาการและการวจิยั  ทัง้น้ีขึน้อยูค่วามเชีย่วชาญของ
อาจารยผ์ูส้อนในรายวชิานัน้ 

2) กาํหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนจดัทาํแผนการเรยีนรูแ้ละการประเมนิผลการเรยีนรู ้ให้
สอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิอยา่งต่ออเน่ืองในปี
การศกึษาถดัไป  (D.Ed.Math_58_5.2_15) 

17. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
เมือ่วนัที ่22 มถุินายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 

สาขาวชิาคณติศาสตรจ์ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 โดยมกีารนําเสนอ
ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนและแนวทางปรบัปรงุ
ระบบและกลไกในการกาํหนดอาจารยผ์ูส้อน การกาํกบัตดิตามและตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรยีนรู ้
(มคอ.3 และ มคอ.4) ในปีการศกึษา 2558 เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร
ในปีการศกึษา 2559 (D.Ed.Math_58_5.2_16) 

18. นําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์
ผูส้อนและเสนอแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการกาํหนดผูส้อน การกาํกบั ติดตาม
และตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 / มคอ.4)  

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ นําเสนอผล
การประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนและแนวทางปรบัปรงุระบบ
และกลไกในการกาํหนดอาจารยผ์ูส้อน การกาํกบัตดิตามและตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 
และ มคอ.4) ในปีการศกึษา 2558  ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตร ์เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุม
คณะวทิยาศาสตร ์
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  การควบคมุหวัข้อปริญญานิพนธ ์ การแต่งตัง้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ การช่วยเหลือ 
กาํกบั ติดตามในการทาํปริญญานิพนธ ์และการตีพิมพผ์ลงานในระดบับณัฑิตศึกษา 

 
ในปีการศกึษา 2558  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร

ปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  นิสติกาํลงัศกึษาคน้ควา้หาหวัขอ้ปรญิญานิพนธอ์ยู ่ยงัไมไ่ดท้าํปรญิญานิพนธจ์งึ
ยงัไมม่กีารแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์และการควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์

อยา่งไรกต็าม อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎี
บณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) ไดว้างแผนและกาํหนด“ระบบและกลไก
ในการควบคมุหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ การแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ การชว่ยเหลอื กาํกบั 
ตดิตามในการทาํปรญิญานิพนธ ์และการตพีมิพผ์ลงานในระดบับณัฑติศกึษาของปีการศกึษา 2558”  ขึน้
ใหม ่ โดยการปรบัใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรและเลขานุการกรรมการบรหิารหลกัสตูร เป็น
กาํหนดวนัและเวลาสาํหรบัการนําเสนอ / สอบเคา้โครงละเอยีด ของนิสติและทาํหนงัสอืเชญิ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเขา้รว่มประชุมเพือ่พจิารณา และใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรให้
ความเหน็ชอบและดาํเนินการขออนุมตัแิต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธห์ลกั / อาจารยท์ีป่รกึษา
ปรญิญานิพนธร์ว่ม (ถา้ม)ี นอกจากนัน้ใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของ
หลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 โดยมกีารนําเสนอแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการแต่งตัง้อาจารย์
ทีป่รกึษาปรญิญานิพนธแ์ละการควบคุมปรญิญานิพนธ ์อยูด่ว้ย  เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการแต่งตัง้
อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์และการควบคุมปรญิญานิพนธ ์ในปีการศกึษาถดัไป  ก่อนใหป้ระธาน
กรรมการบรหิารหลกัสตูรนําเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการควบคุมดแูลและการให้
คาํปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ละแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษา
ปรญิญานิพนธแ์ละการควบคุมปรญิญานิพนธ ์ ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตรเ์พือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้
สูท่ีป่ระชุมคณะวทิยาศาสตร ์ดงัแผนผงั 
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แผนผงั 5.2   ระบบและกลไกในการควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ การแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธ ์ การชว่ยเหลอื กาํกบั ตดิตามในการทาํปรญิญานิพนธ ์ 

และการตพีมิพผ์ลงานในระดบับณัฑติศกึษา 
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แผนผงั 5.2   ระบบและกลไกในการควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ การแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธ ์ การชว่ยเหลอื กาํกบั ตดิตามในการทาํปรญิญานิพนธ ์ 

และการตพีมิพผ์ลงานในระดบับณัฑติศกึษา (ต่อ) 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
D.Ed.Math_58_5.2_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง รายวชิาทีเ่ปิดสอน

ตามแผนการศกึษาในหลกัสตูรและคุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อนของแต่ละ
รายวชิาทีเ่ปิดสอน ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558 

D.Ed.Math_58_5.2_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง รายวชิาทีเ่ปิดสอน
ตามแผนการศกึษาในหลกัสตูรและคุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อนของแต่ละ
รายวชิาทีเ่ปิดสอน ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2558 

D.Ed.Math_58_5.2_3 สาํรบัการลงทะเบยีนสาํหรบันิสติ ระดบับณัฑติศกึษา สาขาคณติศาสตร ์ 
ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558 

D.Ed.Math_58_5.2_4 สาํรบัการลงทะเบยีนสาํหรบันิสติ ระดบับณัฑติศกึษา สาขาคณติศาสตร ์ 
ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2558 

D.Ed.Math_58_5.2_5 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  ของรายวชิาทีเ่ปิดสอน 
ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558 

D.Ed.Math_58_5.2_6 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  ของรายวชิาทีเ่ปิดสอน 
ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2558 

D.Ed.Math_58_5.2_7 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์
ผูส้อน (ปค.003 / ปค.004) 2558 ในระบบ 

D.Ed.Math_58_5.2_8 แบบประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเอง 
D.Ed.Math_58_5.2_9 ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์

ผูส้อน (ปค.003 / ปค.004) ของรายวชิาทีเ่ปิดสอน ในภาคตน้  
ปีการศกึษา 2558 

D.Ed.Math_58_5.2_10 ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์
ผูส้อน (ปค.003 / ปค.004) ของรายวชิาทีเ่ปิดสอน ในภาคปลาย  
ปีการศกึษา 2558 

D.Ed.Math_58_5.2_11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการประเมนิ
ความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนและ
แนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์
ผูส้อน 

D.Ed.Math_58_5.2_12 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง การทวนสอบผล
การเรยีน ของรายวชิาทีเ่ปิดสอน ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558 

D.Ed.Math_58_5.2_13 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง การทวนสอบผล
การเรยีนของรายวชิาทีเ่ปิดสอน ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2558 
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รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
D.Ed.Math_58_5.2_14 รายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5 / มคอ.6) ของทุกรายวชิาที่

เปิดสอน ในปีการศกึษา 2558 
D.Ed.Math_58_5.2_15 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  

เรือ่ง  ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อนและแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการกาํหนด
ผูส้อน การกาํกบั ตดิตามและตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 / 
มคอ.4) 

D.Ed.Math_58_5.2_16 ผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
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การประเมินผูเ้รียน (ตวับง่ช้ีท่ี 5.3) 

  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) ได้
กาํหนดการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา (มคอ.) ไวใ้น
หมวดที ่4ผลการเรยีนรู ้กลยทุธก์ารสอนและการประเมนิผล  ซึง่มทีัง้หมด 5ดา้น ไดแ้ก่  

1. ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม   

2. ดา้นความรู ้ 

3. ดา้นทกัษะทางปญัญา  

4. ดา้นทกัษะดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ  

5. ดา้นทกัษะทางการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

โดยรายละเอยีดของการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา มดีงัน้ี 

1. ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มคีุณธรรมจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณในวชิาชพี 

 

1. จดักระบวนการเรยีนการสอนที่
กระตุน้ใหนิ้สติเหน็คุณคา่และ
ความสาํคญัของการมคีุณธรรม
จรยิธรรมและจรรยาบรรณใน
วชิาชพี    โดยการตัง้ประเดน็
อภปิรายกรณศีกึษาเกีย่วกบัการ
ประกอบอาชพีของคร ู ซึง่อาจ
ไดม้าจากประสบการณ์ตรง 
เหตุการณ์หรอืขา่วสารทีเ่กดิขึน้
ในชวีติจรงิ 

1. ประเมนิผลจากแนวคดิและ
ความคดิเหน็ของนิสติขณะ
อภปิรายกรณศีกึษาเกีย่วกบั
การประกอบอาชพีของคร ู 
โดยการสงัเกตของอาจารย์
ผูส้อน และการประเมนิ
ตนเองของนิสติ 

2. มจีรรยาบรรณในการวจิยั
และวชิาการ 

 

2. ใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัการวจิยั 
พรอ้มสอดแทรกแนวคดิเกีย่วกบั
จรรยาบรรณในการวจิยั  

2. ประเมนิผลจากพฤตกิรรม
ของนิสติขณะดาํเนินการวจิยั 
โดยการสงัเกตของอาจารยท์ี่
ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์ และ
การประเมนิตนเองของนิสติ 
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2. ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจใน
สาระหลกัของคณติศาสตร์
และคณติศาสตรศกึษา
เป็นอยา่งด ี

2. สามารถประยกุตห์ลกัการ
และทฤษฎทีีส่าํคญัใชใ้น
ดา้นวชิาการวชิาชพีและ
งานวจิยัได ้

 

กาํหนดเน้ือหาสาระดา้นความรูใ้น
ทุกรายวชิาและใชร้ปูแบบการ
เรยีนการสอนแบบใดแบบหน่ึง
หรอืมากกวา่หน่ึงแบบ ดงัน้ี 

1. การศกึษาคน้ควา้และแสวงหา
ความรูด้ว้ยตนเอง 

2. การเรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตัิ
จรงิ (learning by doing) 

3. การสมัมนา (seminar) เพือ่
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละ
อภปิรายรว่มกนัจากปญัหาหรอื
กรณศีกึษา 

4. การฟงับรรยายพเิศษจาก
ผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูท้รงคุณวฒุทิาง
คณติศาสตรแ์ละคณติศาสตร
ศกึษา  

5. การศกึษาดงูาน/การเขา้รว่ม
ประชุมสมัมนา/ประชุมวชิาการ 
ดา้นคณติศาสตรแ์ละ 

     คณติศาสตรศกึษา 
6. การเรยีนการสอนโดยใชว้จิยัเป็น

ฐาน (research base) 

ประเมนิผลจากผลการเรยีนและ
การทาํงานทีม่อบหมายของ
นิสติแบบใดแบบหน่ึงหรอื
มากกวา่หน่ึงแบบทัง้น้ีขึน้อยู่
กบัรปูแบบการเรยีนการสอน
ในรายวชิานัน้ๆ ดงัน้ี 

1. การสอบขอ้เขยีน  
2. การสอบปฏบิตั ิ 
3. การสมัภาษณ์  
4. การทาํรายงาน  
5. การนําเสนอปากเปล่า  
6. การเขยีนอนุทนิ (journal 

writing)   
7. การประเมนิตนเองของนิสติ 
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3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถจดัการปญัหาทาง
วชิาการและวชิาชพีโดย
คาํนึงถงึผลกระทบที่
เกีย่วขอ้งต่อตนเองและ
ผูอ้ื่นได ้

2. สามารถวเิคราะหผ์ลงาน
ทางวชิาการหรอืงานวจิยั
ทัง้ในและต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้งกบัการเรยีนการ
สอนคณติศาสตรแ์ละการ
นําผลมาใช ้เพือ่เชื่อมโยง
ความรูเ้ดมิหรอืสรา้ง
ความรูใ้หมท่าง
คณติศาสตรแ์ละคณติ
ศาสตรศกึษา   

 

1. จดักระบวนการเรยีนการสอนที่
เปิดโอกาสใหนิ้สติไดว้เิคราะห์
ปญัหาทางวชิาการ และวชิาชพี  
โดยการตัง้ประเดน็อภปิราย ซึง่
อาจไดม้าจากประสบการณ์ตรง 
เหตุการณ์หรอืขา่วสารทีเ่กดิขึน้
ในชวีติจรงิ   

2. สนบัสนุนใหนิ้สติมสีว่นรว่มใน
การเสนอแนวทางแกไ้ขปญัหา
ทางวชิาการ  พรอ้มระบุขอ้มลู
และแหล่งขอ้มลูทีนํ่ามาใชอ้า้งองิ 

3. จดักระบวนการเรยีนการสอนที่
เปิดโอกาสใหนิ้สติไดว้เิคราะห์
ผลงานทางวชิาการหรอืงานวจิยั 
โดยการตัง้ประเดน็อภปิราย  

4. จดัการเรยีนการสอนโดยใชว้จิยั
เป็นฐาน (research base) 

1. ประเมนิผลจากแนวคดิและ
ความคดิเหน็ของนิสติ ขณะ
อภปิรายเกีย่วกบัปญัหาทาง
วชิาการ  โดยการสงัเกตของ
อาจารยผ์ูส้อน และการ
ประเมนิตนเองของนิสติ 

2. ประเมนิผลจากคุณภาพของ
ขอ้มลูและแหล่งขอ้มลูที่
นํามาใชอ้า้งองิ ขณะมสีว่น
รว่มในการเสนอแนว
ทางแกไ้ขปญัหาทางวชิาการ 

3. ประเมนิผลจากแนวคดิและ
ความคดิเหน็ของนิสติ ขณะ
อภปิรายเกีย่วกบัผลงานทาง
วชิาการหรอืงานวจิยัและการ
นําผลมาใช ้ โดยการสงัเกต
ของอาจารยผ์ูส้อน และการ
ประเมนิตนเองของนิสติ 

 

4. ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มสีว่นรว่มในการสง่เสรมิ
และพฒันาการเรยีนการ
สอนคณติศาสตรแ์ละการ
วจิยัทางคณติศาสตร
ศกึษา 

2. สามารถใหค้าํแนะนําใน
การจดัการเรยีนการสอนที่
มปีระสทิธภิาพแก่ครแูละ
บุคลากรทางการศกึษา
อยา่งกลัยาณมติร 

1. สนบัสนุนใหนิ้สติมสีว่นรว่มใน
การเขา้รว่มหรอืจดัประชุมทาง
วชิาการ ทีใ่หค้รแูละบุคลากร
ทางการศกึษาไดแ้ลกเปลีย่น
ประสบการณ์ดา้นการเรยีนการ
สอนคณติศาสตรแ์ละการวจิยั
ทางคณติศาสตรศกึษา 

1. ประเมนิผลจากพฤตกิรรม
ของนิสติ ขณะมสีว่นรว่มใน
การเขา้รว่มหรอืจดัประชุม
ทางวชิาการโดยการสงัเกต
ของอาจารยแ์ละอาจารยท์ี่
ปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ละ
การประเมนิตนเองของนิสติ 

2.  ประเมนิผลจากการเขยีน
อนุทนิของนิสติในการเขา้รว่ม
ประชุมทางวชิาการเกีย่วกบั
ความรูท้ีไ่ดร้บั  
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5. ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มทีกัษะในการวเิคราะห์
และคดักรองขอ้มลูทาง
สถติ ิเพือ่การศกึษา
คน้ควา้และการวจิยัทาง
คณติศาสตรศกึษา 

2. สามารถถ่ายทอดความรู้
และเผยแพรผ่ลงานทาง
วชิาการหรอื งานวจิยัใน
รปูแบบต่างๆ ได ้

3. สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศได ้

 

1. จดักระบวนการเรยีนการสอนที่
ใหนิ้สติไดว้เิคราะหแ์ละคดักรอง
ขอ้มลูทางสถติ ิเพือ่การศกึษา
คน้ควา้และการวจิยัทางคณติ
ศาสตรศกึษา    โดยการวพิากษ์
และอภปิรายเกีย่วกบัความ
สอดคลอ้งของขอ้มลูทางสถติกิบั
งานวจิยัหรอืกรณศีกึษา 

2. สนบัสนุนใหนิ้สติเขา้รว่มหรอืจดั
ประชุมทางวชิาการ เพือ่
ถ่ายทอดความรูแ้ละเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการหรอืงานวจิยั
ทางคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตร
ศกึษา 

3. สนบัสนุนใหนิ้สติศกึษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง หรอืเสนอ
แหล่งขอ้มลูคน้ควา้แต่ละรายวชิา
ผา่นลงิค(์Links) และใชโ้ปรแกรม
สาํเรจ็รปูในการวเิคราะหข์อ้มลู
วจิยั 

4. ใหนิ้สติทาํปรญิญานิพนธท์ีเ่น้น
การวจิยัดา้นคณติศาสตรศกึษา
และเผยแพรบ่ทความทีเ่ป็นสว่น
หน่ึงของปรญิญานิพนธต่์อ
สาธารณะโดยคาํนึงถงึ
จรรยาบรรณในการวจิยั 

1. ประเมนิผลจากผลการเรยีนรู้
ในรายวชิาวธิกีารทางสถติิ
สาํหรบัการวจิยัทางคณติ
ศาสตรศกึษาหรอืรายวชิาการ
วจิยัเชงิคุณภาพทางคณติ
ศาสตรศกึษา 

2. ประเมนิผลจากการเขยีน
อนุทนิในการเขา้รว่มประชุม
ทางวชิาการ หรอืแบบ
ประเมนิโครงการประชุมทาง
วชิาการ ดา้นความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรูแ้ละ
เผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ 

3. ประเมนิผลจากการใช้
เทคโนโลย ีขณะศกึษา
คน้ควา้ของนิสติหรอืการใช้
โปรแกรมสาํเรจ็รปูในการ
วเิคราะหข์อ้มลูวจิยั 

 

 
  



 

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์     หน้า  91 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

จากการสะทอ้นผลการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แหง่ชาต ิและการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ ในปีการศกึษา 2557  ของคณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์และขอ้เสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพ
การศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2557  สง่ผลใหค้ณะกรรมการหลกัสตูรการศกึษาดุษฎี
บณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดป้ระชุมเพือ่ปรบั “ระบบและกลไกในการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิและการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้อง
นิสติ”   โดยกาํหนดให ้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและคณะกรรมการหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์รว่มกนักาํกบั ดแูล ตดิตาม และตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ ให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูข้องรายวชิา (มคอ.3/ มคอ.4) ดงัแผนผงั 
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แผนผงั 5.3  ระบบและกลไกในการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.) และการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ 
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แผนผงั 5.3(1)   ระบบและกลไกในการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิและการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ(ต่อ) 
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จากแผนผงั ในปีการศกึษา 2558  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการประเมนิผลการเรยีนรูต้าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิและการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ  
ซึง่มผีลการดาํเนินงาน ดงัน้ี  

1. กาํหนดเป้าหมายของการประเมินการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ
ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)   

ในแต่ละภาคการศกึษา คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดเป้าหมายของการประเมนิการเรยีนรู ้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ โดยอา้งองิ การประเมนิผลการเรยีนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษา (มคอ.)ทีก่าํหนดไวใ้นหมวดที ่4ผลการเรยีนรู ้กลยทุธก์ารสอนและการประเมนิผล ของ
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  (มคอ.2)  เกณฑ์
การสาํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรและรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร (มคอ.7) ของปีการศกึษา
2558 ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหม้กีารประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ ทัง้ 6 ดา้น ตามทีก่าํหนดไวใ้นหมวดที ่
4ผลการเรยีนรู ้กลยทุธก์ารสอนและการประเมนิผล ของหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  (มคอ.2)  ซึง่ไดแ้ก่ (1) ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม  (2) ดา้น
ความรู ้ (3) ดา้นทกัษะทางปญัญา  (4) ดา้นทกัษะดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ 
และ (5) ดา้นทกัษะทางการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

2) กาํหนดใหใ้ชเ้กณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนนทีเ่ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ วา่ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาปีพ.ศ.2554หมวดที ่5 การวดัและประเมนิผลการศกึษา
และเกณฑก์ารสาํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วา่ดว้ย
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2554 หมวดที ่9 การขอรบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัร ขอ้ที ่48  

3) กาํหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และอาจารยผ์ูส้อน เพือ่
พจิารณาทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนิสติ ซึง่เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมนิของ มคอ.3 / มคอ.4  ของ
รายวชิาทีเ่ปิดสอน  หลงัสิน้สดุการเรยีนการสอน ในแต่ละภาคการศกึษา  (D.Ed.Math_58_5.3_1) 

2. จดัประชมุช้ีแจงและมอบหมายให้อาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพิ์เศษ (ถ้ามี) ทุกรายวิชา
ท่ีเปิดสอน ออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา
แห่งชาติและสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา (มคอ.3 / มคอ.4) 

ในแต่ละภาคการศกึษาคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดเ้ชญิ
อาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพ์เิศษ (ถา้ม)ี เขา้รว่มประชุมเพือ่ชีแ้จงเกีย่วกบัออกแบบการประเมนิผลการ
เรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาตแิละสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูข้อง
รายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)   (D.Ed.Math_58_5.3_2) 
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3. ออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้  ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ของ
รายวิชาท่ีสอน (มคอ.3 / มคอ.4) และข้อแนะแนะในรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5 / มคอ.6) ของปีการศึกษาก่อนหน้า (ถ้ามี) 

ในแต่ละภาคการศกึษาอยา่งน้อย 30 วนัก่อนเริม่ภาคการศกึษาดุษฎบีณัฑติอาจารยผ์ูส้อน / 
อาจารยพ์เิศษ (ถา้ม)ี  ไดอ้อกแบบการประเมนิผลการเรยีนรู ้ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูข้อง
รายวชิาทีส่อน (มคอ.3 / มคอ.4) และขอ้เสนอแนะในรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5 / 
มคอ.6) ของปีการศกึษา 2557 

4. กาํกบั ดแูล ติดตาม และตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกบั
มาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา (มคอ.3/ มคอ.4) 

ในแต่ละภาคการศกึษา 2558 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร และคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตรไ์ดร้ว่มกนักาํกบั ดแูล ตดิตาม และตรวจสอบการ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูข้องรายวชิา (มคอ.3/ มคอ.4) 

5. ตรวจสอบข้อร้องเรียนและหาแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียน 
ในแต่ละภาคการศกึษาของปีการศกึษา 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎี

บณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตรไ์ดต้รวจสอบขอ้รอ้งเรยีนของนิสติเกีย่วกบัเกีย่วกบัการประเมนิผลการ
เรยีนรูใ้นแต่ละรายวชิา พบวา่ ไม่มีขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการประเมนิผลการเรยีนรูใ้นทุกรายวชิา  ดงันัน้
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร จงึไม่ไดห้าแนวทางแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนใดๆ 

6. ทาํแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการประเมินผลการเรียนรู้ (ปค.003) (ในแต่ละ
รายวิชา)  และทาํแบบประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง (ในแต่ละรายวิชา) 

ในแต่ละภาคการศกึษาของปีการศกึษา 2558  อยา่งน้อย 30 วนัก่อนสิน้สดุภาคการศกึษา  
นิสติทีเ่รยีนในแต่ละรายวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคการศกึษานัน้ ทาํแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการ
ประเมนิผลการเรยีนรู(้ปค.003) ในระบบ และทาํแบบประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเอง ในแต่ละรายวชิา 
(เขยีนลงกระดาษ)  (D.Ed.Math_58_5.3_3) 

ในภาคตน้ ของปีการศกึษา 2558  ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการประเมนิผลการ
เรยีนรูอ้ยูใ่นระดบัดมีาก  (D.Ed.Math_58_5.3_4) 

สว่นในภาคปลาย ของปีการศกึษา 2558  ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการประเมนิผล
การเรยีนรูอ้ยูใ่นระดบัดมีาก เชน่กนั  (D.Ed.Math_58_5.3_5) 

7. ตรวจสอบผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการประเมินผลการเรียนรู้ (ปค.003) 
และผลการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง (ในแต่ละรายวิชา) 

ในแต่ละภาคการศกึษาของปีการศกึษา 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎี
บณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไ ดว้เิคราะหผ์ลทีไ่ดจ้าก “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการ
ประเมนิผลการเรยีนรู”้ พบวา่  นิสติมคีวามพงึพอใจต่อการประเมนิผลการเรยีนรูป้ระจาํปีการศกึษา 
2558 อยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป และไมม่ขีอ้เสนอแนะในการประเมนิผลการเรยีนรู ้
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8. ประชมุอาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพิ์เศษ (ถ้ามี) ทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน เพ่ือทวนสอบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต  

ในแต่ละภาคการศกึษา คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิา
คณติศาสตรไ์ดเ้ชญิอาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพ์เิศษ (ถา้ม)ี ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน  เขา้รว่มประชุมเพือ่
ทวนสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนิสติ 

เมือ่วนัที ่ 5  มกราคม พ.ศ. 2559คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ตรวจสอบผลการประเมนิผลการเรยีนรู ้(ดา้นความรู)้ ของ
นิสติ พบวา่ ทกุรายวชิาทีเ่ปิดสอน มผีลการประเมนิผลการเรยีนรู ้(ดา้นความรู)้ ของนิสติ ทีส่อดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการเรยีนรูข้องรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  (D.Ed.Math_58_5.3_6) 

เมือ่วนัที ่ 9  มถุินายน พ.ศ. 2558คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ตรวจสอบผลการประเมนิผลการเรยีนรู ้(ดา้นความรู)้ ของ
นิสติ พบวา่ ทกุรายวชิาทีเ่ปิดสอน มผีลการประเมนิผลการเรยีนรู ้(ดา้นความรู)้ ของนิสติ ทีส่อดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการเรยีนรูข้องรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  (D.Ed.Math_58_5.3_7) 

9. สะท้อนผลการประเมินผลการเรียนรู้ และหาแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไก
ในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)และ
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 

ในแต่ละภาคการศกึษา คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ ไดว้เิคราะหผ์ลทีไ่ดจ้าก “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการประเมนิผลการเรยีนรู”้  
และ “ผลการประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเอง (ในแต่ละรายวชิา)”  พบวา่  นิสติมคีวามพงึพอใจต่อการ
ประเมนิผลการเรยีนรูข้องอาจารยผ์ูส้อนอยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป และไมม่ขีอ้เสนอแนะในการประเมนิผลการ
เรยีนรูข้องตนเอง (ในแต่ละรายวชิา)” 

เมือ่วนัที ่20  มถุินายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ตรวจสอบผลการประเมนิผลการเรยีนรูข้องอาจารยผ์ูส้อน
และหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิและการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูซ้ึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดมกีารใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั “การออกแบบการประเมนิผลการเรยีนรู ้
และการกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรบูรกิ (Rubric Scoring)”แก่อาจารยผ์ูส้อน ก่อนมอบหมายให้
จดัทาํแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละออกแบบการประเมนิผลการเรยีนรู ้ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรู้
ของรายวชิา ตามแบบ มคอ.3 / มคอ.4   

2) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ เขยีนขอ้เสนอ “โครงการพฒันา
ศกัยภาพของอาจารยผ์ูส้อน ดา้นการออกแบบการประเมนิผลการเรยีนรู ้และการกาํหนดเกณฑก์ารให้
คะแนนแบบรบูรกิ (Rubric Scoring)” สาํหรบัอาจารยผ์ูส้อน ระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร์
ประจาํปีการศกึษา2558”  และดาํเนินการขออนุมตัจิดัทาํโครงการดงักล่าว ก่อนเปิดเรยีน ในภาคตน้ ปี
การศกึษา 2559  (D.Ed.Math_58_5.3_8) 
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10. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
เมือ่วนัที ่22 มถุินายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  

สาขาวชิาคณติศาสตรจ์ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7โดยมกีารนําเสนอ
ผลการประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิและการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูใ้นปีการศกึษา 
2558 อยูด่ว้ย  เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิและการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูใ้นปีการศกึษา 2559  
(D.Ed.Math_58_5.3_9 

18. นําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์
ผูส้อนและเสนอแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการกาํหนดผูส้อน การกาํกบั ติดตาม
และตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 / มคอ.4)  

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์ นําเสนอผล
การประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ และแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการประเมนิผลการเรยีนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิและการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรู ้ในปี
การศกึษา 2558 ต่อทีป่ระชมุภาควชิาคณติศาสตร ์ เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุมคณะวทิยาศาสตร ์
 

  การกาํกบัการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลกัสตูร (มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7) 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดก้าํหนดให้
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรมบีทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ ในงานดา้นต่างๆ ตามความถนดัความ
เชีย่วชาญและความเหมาะสมของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรแต่ละคน 

ในปีการศกึษา 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ ไดก้าํหนดให ้อ.ดร.รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์อ.ดร.สกุญัญา  หะยสีาและและ อ.ดร.ณหทยัฤกษ์
ฤทยัรตัน์มบีทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ ในงานดา้นการจดัการเรยีนการสอน  ซึง่รวมทัง้การกาํกบั
การประเมนิการจดัการเรยีนการสอนกล่าวคอื  เมือ่อาจารยผ์ูส้อน (ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน) ประเมนิผล
การจดัการเรยีนการสอนและจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5 / มคอ.6)  ภายใน 30 
วนัหลงัสิน้สดุภาคการศกึษา แลว้ อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้สามคนจะทาํหน้าทีก่าํกบัดแูลตดิตามและ
รวบรวมเพือ่เผยแพรท่างอนิเตอรเ์น็ตทีเ่วบ็ไซดข์องภาควชิาคณติศาสตร ์ 

สาํหรบัการประเมนิหลกัสตูร คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ ไดก้าํหนดใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคน ทาํหน้าทีจ่ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของ
หลกัสตูร (มคอ.7) ภายใน 60 วนัหลงัสิน้สดุปีการศกึษา 2558 (วนัที ่25 พฤษภาคม พ.ศ.2559)  เพือ่
เผยแพรท่างอนิเตอรเ์น็ตทีเ่วบ็ไซดข์องภาควชิาคณติศาสตร ์
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  การประเมินปริญญานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดก้าํหนดใหม้รีะบบและกลไกในการ 
กาํกบั การดแูล และการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ดงัรายละเอยีดทีก่ล่าวไวใ้นหวัขอ้ การ
สง่เสรมิและพฒันานิสติ (ตวับ่งชีท้ี ่3.2) ดา้นการควบคมุดแูลการใหค้าํปรกึษาปรญิญานิพนธ ์แก่
บณัฑติศกึษาและกาํหนดใหม้รีะบบและกลไกในการใหค้าํปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ละการควบคุมปรญิญา
นิพนธ ์ดงัรายละเอยีดทีก่ล่าวไวใ้นหวัขอ้ การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน  (ตวั
บ่งชีท้ี ่5.2)ดา้นการควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ การแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ การ
ชว่ยเหลอื กาํกบั ตดิตามในการทาํปรญิญานิพนธ ์และการตพีมิพผ์ลงานในระดบับณัฑติศกึษา 

สาํหรบัการประเมนิปรญิญานิพนธ ์ หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 
ไดก้าํหนดใหม้คีณะกรรมการสอบปากเปล่าเกีย่วกบัปรญิญานิพนธ ์ ซึง่ประกอบดว้ย (1) อาจารยท์ี่
ปรกึษาปรญิญานิพนธห์ลกั  (2) อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธร์ว่ม (ถา้ม)ี  (3) กรรมการบรหิาร
หลกัสตูรจาํนวน1 คนซึง่เคยเขา้ประชุมพจิารณาเคา้โครงปรญิญานิพนธข์องนิสติและไมใ่ชอ่าจารยท์ี่
ปรกึษาปรญิญานิพนธห์ลกัและอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธร์ว่ม (ถา้ม)ี  และ(4) ผูท้รงคุณวฒุิ
ภายนอกสถาบนั จาํนวน1 คนโดยเป็นการเสนอของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและแต่งตัง้จาก
บณัฑติวทิยาลยั 

คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกีย่วกบัปรญิญานิพนธ ์มหีน้าทีร่ว่มกนัพจิารณาแผนการ
ดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน และปรญิญานิพนธฉ์บบัสมบรูณ์โดยทีอ่าจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์
หลกัและอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธร์ว่มตอ้งไมเ่ป็นประธานกรรมการสอบปากเปล่าเกีย่วกบั
ปรญิญานิพนธท์ัง้น้ีกระบวนการประเมนิผลการสอบปรญิญานิพนธจ์ะเป็นไปตามขอ้บงัคบัของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒวา่ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 หมวด 8 และ9 

การประเมนิคณุภาพปรญิญานิพนธ ์ประกอบดว้ย เน้ือหา กระบวนการวจิยั การเขยีนและการ
สอบปากเปลา่ใหเ้ป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกีย่วกบัปรญิญานิพนธก์ารประเมนิให้
กระทาํหลงัจากนิสติสอบปากเปล่าผา่นแลว้ โดยใหใ้ชร้ะบบคา่ระดบัขัน้ดงัน้ี 
 

ระดบัขัน้  ความหมาย 
P  ผา่น (Pass) 
F  ไมผ่า่น (Fail) 

 
นอกจากนัน้ ผลงานปรญิญานิพนธจ์ะตอ้งไดร้บัการตพีมิพห์รอือยา่งน้อยดาํเนินการใหผ้ลงานหรอืสว่น
หน่ึงของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการซึง่เป็นทีย่อมรบัใน
สาขาวชิานัน้ 

ในปีการศกึษา 2558  นิสติปจัจุบนัของหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร์
มทีัง้หมด 8 คน ประกอบดว้ย 
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-  นิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 2555) 
เขา้เรยีนปีการศกึษา 2556  จาํนวน 2 คน 

-  นิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 2555)   
เขา้เรยีนปีการศกึษา 2557 จาํนวน 4 คน 

-  นิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 2555)   
เขา้เรยีนปีการศกึษา 2558 จาํนวน 2 คน 

ในปีการศกึษ า2558   นิสิตทุกคนกาํลงัศึกษาค้นคว้างานวิจยั  ยงัไม่มีนิสติคนใดยืน่สอบ
เคา้โครงละเอยีดเลย  จงึไม่มกีารประเมนิปรญิญานิพนธ ์ 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
D.Ed.Math_58_5.3_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง กาํหนดเป้าหมาย

ของการประเมนิการเรยีนรูนิ้สติ และเกณฑก์ารสาํเรจ็การศกึษาตาม
หลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(สกอ.) 

D.Ed.Math_58_5.3_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง การออกแบบการ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ
และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูข้องรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)    

D.Ed.Math_58_5.3_3 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการประเมนิผลการเรยีนรู ้(ปค.003) และ
แบบประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเอง 

D.Ed.Math_58_5.3_4 ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการประเมนิผลการเรยีนรู ้ในภาคตน้  
ปีการศกึษา 2558 

D.Ed.Math_58_5.3_5 ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการประเมนิผลการเรยีนรู ้ในภาค
ปลาย ปีการศกึษา 2558 

D.Ed.Math_58_5.3_6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการทวนสอบ
ผลการเรยีนของนิสติ ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558 

D.Ed.Math_58_5.3_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการทวนสอบ
ผลการเรยีนของนิสติ ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2558 

D.Ed.Math_58_5.3_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการประเมนิผล
การเรยีนรู ้ของอาจารยผ์ูส้อน  และแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ
และการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรู ้

D.Ed.Math_58_5.3_9 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
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ผลการดาํเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ  
(ตวับง่ช้ีท่ี 5.4) 

ผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร หมายถงึ รอ้ยละของผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชีก้าร
ดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาทีป่รากฎในหลกัสตูร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ข้อ 7 
ทีห่ลกัสตูรดาํเนินงานไดใ้นแต่ละปีการศกึษา 

ในปีการศกึษา 2558  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) มผีลการดาํเนินงานของหลกัสตูรดงัน้ี 

 
ผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการดาํเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดาํเนินงาน 

(เขียนบรรยายผลการดาํเนินงาน) 
รายการหลกัฐาน 

1 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร มสีว่นรว่ม
ในการประชุมเพือ่วางแผน ตดิตาม 
และทบทวนการดาํเนินงานหลกัสตูร 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  
อยา่งน้อยรอ้ยละ 80  มสีว่นรว่มในการ
ประชุมทกุครัง้ในปีการศกึษา 2558 
เพือ่วางแผนตดิตามและทบทวนการ
ดาํเนินงานหลกัสตูร  

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
ประจาํปีการศกึษา 2558 
(D.Ed.Math_58_1.1_5) 

2 มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ 
มคอ. 2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิระดบัอุดมศกึษา
แหง่ชาต ิหรอืมาตรฐานคุณวฒุิ
สาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

มรีายละเอยีดของหลกัสตูร 
ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิ
 

เลม่หลกัสตูรการศกึษาดุษฎี
บณัฑติ  สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) 
(มคอ.2) ฉบบัที ่สกอ. 
ประทบัตรารบัทราบ
(D.Ed.Math_58_1.1_1) 

3 มรีายละเอยีดของรายวชิา และ
รายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ. 3 
และมคอ. 4 อยา่งน้อยก่อนการเปิด
สอนใน แต่ละภาคการศกึษา ใหค้รบ
ทุกรายวชิา 

หลกัสตูรมรีายละเอยีดของรายวชิา ตาม
แบบ มคอ.3/ มคอ.4  ใน 
ภาคเรยีนที ่1/2558 จาํนวน 5วชิา 
ภาคเรยีนที ่2/2558 จาํนวน 2วชิา  
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา
ครบทุกรายวชิา  
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
(มคอ.3 / มคอ.4)  ในภาคตน้ 
ปีการศกึษา 2558 
(D.Ed.Math_57_1.1_6) 
รายละเอยีดของรายวชิา 
(มคอ.3 / มคอ.4)  ในภาค
ปลาย ปีการศกึษา 
2558(D.Ed.Math_58_1.1_7) 

4 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของ
รายวชิา และรายงานผลการ
ดาํเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงั
สิน้สดุภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอนให้
ครบทุกรายวชิา 

จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของ
รายวชิาตามแบบ มคอ.5/ มคอ.6   
ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558  
จาํนวน 5 วชิา  และในภาคปลาย  
ปีการศกึษา 2558  จาํนวน 2 วชิา ครบทุก
รายวชิาภายใน 30 วนัหลงัสิน้สดุภาค
การศกึษา 

รายละเอยีดของรายวชิา 
(มคอ.5/ มคอ.6)  
ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558 
(D.Ed.Math_58_1.1_8)   
รายละเอยีดของรายวชิา 
(มคอ.5/ มคอ.6)  
ในภาคปลาย ปีการศกึษา 
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ผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
2558 
(D.Ed.Math_58_1.1_9) 

5 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของ
หลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วนั หลงัปีการศกึษา 

จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของ
หลกัสตูรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั
หลงัสิน้สดุปีการศกึษา 2558 

รายงานผลการดาํเนินการของ
หลกัสตูร (มคอ.7)  
ปีการศกึษา 
2558(D.Ed.Math_58_1.1_10) 

6 มกีารทวนสอบผลการเรยีนทุก
รายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปี
การศกึษา 

มกีารทวนสอบผลการเรยีนทุกรายวชิาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 
ภาคเรยีนที ่1/2558  เมือ่วนัที ่ 5 มกราคม 
พ.ศ. 2559 
ภาคเรยีนที ่2/2558 เมือ่วนัที ่ 2 มถุินายน 
พ.ศ. 2559 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
เรือ่ง ผลการทวนสอบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นิสติในภาคเรยีนที ่1/2558 
(D.Ed.Math_58_5.4_11) 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
เรือ่ง ผลการทวนสอบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นิสติในภาคเรยีนที ่2/2558 
(D.Ed.Math_58_5.4_12) 

7 มกีารพฒันา/ปรบัปรงุการจดัการ
เรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอน หรอื
การประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผล
การประเมนิการดาํเนินงานที่
รายงานใน มคอ. 7 ปีทีแ่ลว้ 

หลกัสตูร มกีารพฒันา/ปรบัปรงุการจดัการ
เรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอน หรอืการ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการประเมนิ
การดาํเนินงานทีร่ายงานใน มคอ. 7 ปี
การศกึษา 2558 

รายละเอยีดของรายวชิา ตาม
แบบ มคอ.3 / มคอ.4  
ในภาคเรยีนที ่1/2558 
(D.Ed.Math_58_1.1_6   
รายละเอยีดของรายวชิา ตาม
แบบ มคอ.3 / มคอ.4  
ในภาคเรยีนที ่2/2558 
(D.Ed.Math_58_1.1_7) 

8 อาจารยใ์หม ่(ถา้ม)ี ทุกคน ไดร้บั
การปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนําดา้น
การจดัการเรยีนการสอน 

ไม่มอีาจารยใ์หม ่
 

 

9 อาจารยป์ระจาํทุกคนไดร้บัการ
พฒันาทางวชิาการ/วชิาชพีอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคนไดร้บัการ
พฒันาทางวชิาการ/วชิาชพี อยา่งน้อยปีละ
1 ครัง้ 

 

10 ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปี
สดุทา้ย/บณัฑติใหมท่ีม่ต่ีอคุณภาพ
หลกัสตูร เฉลีย่ไมน้่อยกวา่ 3.50 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

หลกัสตูร มรีะดบัความพงึพอใจของ
นกัศกึษาปีสดุทา้ย/บณัฑติใหมท่ีม่ต่ีอ
คุณภาพหลกัสตูร เฉลีย่ไมน้่อยกวา่ 3.50 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

 

11 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ
ทีม่ต่ีอบณัฑติใหม ่เฉลีย่ไมน้่อยกวา่ 

ไม่มผีูเ้รจ็การศกึษา ในปีการศกึษา 2558  
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ผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
3.50 จากคะแนนเตม็ 5.00 

รวมตวับ่งช้ีในปีน้ี 9  
จาํนวนตวับ่งชีในปีน้ีท่ีดาํเนินการผา่น 9  
ร้อยละของตวับ่งช้ีทัง้หมดในปีน้ี 100  

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) 
มกีารดาํเนินงานรอ้ยละ 100  ของตวับ่งชีผ้ลการดาํเนินงานทีร่ะบุไวม้คีา่คะแนนเทา่กบั  5 

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
D.Ed.Math_58_1.1_1 เล่มหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์  

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) (มคอ.2) ฉบบัที ่สกอ. ประทบัตรารบัทราบ 
D.Ed.Math_58_5.2_5 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558 
D.Ed.Math_58_5.2_6 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  ในภาคปลาย ปีการศกึษา 

2558 
D.Ed.Math_58_5.2_15 รายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5/ มคอ.6)  

ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558 
D.Ed.Math_58_5.2_16 รายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5/ มคอ.6)  

ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2558 
D.Ed.Math_58_5.2_18 รายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร (มคอ.7) ปีการศกึษา 2558 
D.Ed.Math_58_5.2_13 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  เรือ่ง ผลการทวนสอบ

ผลการเรยีนของนิสติในภาคตน้  ปีการศกึษา 2558 
D.Ed.Math_58_5.2_14 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  เรือ่ง ผลการทวนสอบ

ผลการเรยีนของนิสติในภาคปลาย ปีการศกึษา 2558 
D.Ed.Math_58_5.2_5 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558 
D.Ed.Math_58_5.2_6 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  ในภาคปลาย ปีการศกึษา 

2558 
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ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้(ตวับง่ช้ีท่ี 6.1) 

  ระบบการดาํเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนัโดยมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร
เพ่ือให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้

ตามที ่หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  
มุง่ผลติดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรท์ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในเน้ือหาคณติศาสตรเ์ป็นอยา่งด ี
สามารถบรูณาการเน้ือหาคณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่นๆ และใชน้วตักรรมดา้นการเรยีนการสอน
คณติศาสตรใ์นการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตรใ์หม้ปีระสทิธภิาพไดบ้นพืน้ฐานคุณธรรมจรยิธรรม 

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

จากการสะทอ้นผลการประเมนิผลการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ในปีการศกึษา 
2557 ของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์และขอ้เสนอแนะ
จากการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2557  สง่ผลใหค้ณะกรรมการ
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดว้างแผนและกาํหนดระบบและกลไกในการ
บรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูข้ ึน้ใหม ่ โดยการเพิม่ให ้“อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร” มสีว่นรว่มกบั
คณะกรรมการหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรใ์นการสาํรวจจาํนวนและความ
เหมาะสมของสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ีม่อียูแ่ละกาํหนดสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ีค่วรมใีนการจดัการเรยีน
การสอนและเพิม่ให ้“อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและคณะกรรมการหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์รว่มกนัตดิตามและตรวจสอบการจดัซือ้ / ซ่อมแซม สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ที่
ไดร้บัการอนุมตั”ิดงัแผนผงั 
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แผนผงั6.1  ระบบและกลไกในการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้

 



 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์      หน้า  105 

จากแผนผงั  ในปีการศกึษา 2558  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุน
การเรยีนรูแ้ละมผีลการดาํเนินงาน ดงัน้ี  

1. สาํรวจจาํนวนและความเหมาะสมของส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีมีอยู่ และกาํหนดส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ท่ีควรมีในการจดัการเรียนการสอน 

เมือ่สิน้ปีการศกึษา 2557  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดส้าํรวจจาํนวนและความเหมาะสมของสิง่สนบัสนุนการ
เรยีนรูท้ีม่อียู ่พบวา่ (1) หมกึพมิพแ์ละกระดาษ (สาํหรบัเครือ่งพมิพใ์นหอ้งพกัอาจารยผ์ูส้อนและหอ้ง
นิสติ) ไดถู้กใชจ้นหมด และ (2) ปลัก๊สามตาทีใ่ชอ้ยูช่าํรดุและมจีาํนวนน้อย ไมเ่พยีงพอต่อเครือ่งพมิพ ์
รวมทัง้ (4) ชดุเครือ่งเสยีงพกพา (5) ชุดเครือ่งเสยีงแบบมลีาํโพงตดิผนงัหอ้ง และ (6) เครือ่งพมิพม์ลัติ
ฟงักช์นั มกีารชาํรดุตามอายกุารใชง้าน 

เมือ่วนัที ่8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ี่
ควรมใีนการจดัการเรยีนการสอนโดยอา้งองิขอ้มลูจาก รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร (มคอ.7) 
ของปีการศกึษา2557และผลการสาํรวจจาํนวนและความเหมาะสมของสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ีม่อียูซ่ึง่
มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหจ้ดัซือ้สิง่สนบัสนุนการเรยีนรูเ้พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการนิสติและ
อาจารยผ์ูส้อนซึง่ไดแ้ก่   

(1) หมกึพมิพ ์LASER XEROXรุน่ CT 201938 จาํนวน 5 ตลบั 
(2) หมกึพมิพ ์TONER HP รุน่ CE410A (BLACK) จาํนวน 8 ตลบั 
(3) หมกึพมิพ ์TONER HP รุน่ CE411A (CYAN)  จาํนวน 4 ตลบั 
(4) หมกึพมิพ ์TONER HP รุน่ CE412A (YELLOW)  จาํนวน 4 ตลบั 
(5) หมกึพมิพ ์TONER HP รุน่ CE413A (MAGENTA) จาํนวน 4 ตลบั 
(6) หมกึพมิพ ์TONER BROTHER รุน่ TN – 2260  จาํนวน 10 ตลบั 
(7) ปลัก๊สามตายีห่อ้ TOSHINO      จาํนวน 10 อนั 
(8) กระดาษถ่ายเอกสาร AA A4 80G    จาํนวน 60 รมี 
(9) ชุดเครือ่งเสยีงพกพา       จาํนวน 1 ชุด 
(10) ชุดเครือ่งเสยีงแบบมลีาํโพงตดิผนงัหอ้ง               จาํนวน 1 ชุด 
(11) เครือ่งพมิพม์ลัตฟิงักช์ัน่      จาํนวน 3 เครือ่ง  

2)  มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัิ
จดัซือ้/ซ่อมแซมสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ สง่ไปยงัภาควชิาคณติศาสตร ์เพือ่สง่ต่อไปยงัคณะวทิยาศาสตร ์
(D.Ed.Math_58_6.1_1) 
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2. ขออนุมติัจดัซ้ือ/ซ่อมแซมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  ต่อภาควิชาคณิตศาสตร ์/ สาํนัก
หอสมดุกลาง 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขอใหด้าํเนินการจดัซือ้/จดัจา้งสิง่
สนบัสนุนการเรยีนรู ้ ผา่นภาควชิาคณติศาสตร ์สง่ต่อไปยงัคณะวทิยาศาสตร ์

3. ดาํเนินการจดัซ้ือ / ซ่อมแซม ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ตามขัน้ตอนท่ีมหาวิทยาลยั
กาํหนด 

ภาควชิาคณติศาสตร ์เหน็สมควรใหด้าํเนินการจดัซือ้สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ตามทีห่ลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ขออนุมตั ิแลว้ไดท้าํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขอใหด้าํเนินการ
จดัซือ้หรอืจดัจา้งสง่ไปยงังานพสัดุของคณะวทิยาศาสตร ์ 

4. ติดตามและตรวจสอบการจดัซ้ือ / ซ่อมแซม ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ท่ีได้รบัการ
อนุมติั 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ไดต้ดิตามและตรวจสอบการจดัซือ้ / ซ่อมแซม สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิ

ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2558 หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร์
ไดร้บัสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ตามทีข่ออนุมตั ิ (D.Ed.Math_58_6.1_2) 

5. ใช้ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีมีอยู่และได้รบัการอนุมติั ในการจดัการเรียนการสอน  
ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2558 อาจารยผ์ูส้อนและนิสติ ไดใ้ชส้ิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ีม่อียู่

และไดร้บัการอนุมตั ิในการจดัการเรยีนการสอน 

6. ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารจดัการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้และแบบ 
ปค.004 ในระบบ 

อาจารยผ์ูส้อนและนิสติไดท้าํ “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุน
การเรยีนรู”้ และทาํ “แบบ ปค.004” ในระบบ   (D.Ed.Math_58_6.1_3, D.Ed.Math_58_6.1_4) 

7. สะท้อนผลการประเมินความพึงพอใจ และหาแนวทางปรบัปรงุการบริหารจดัการ
ส่ิงสนับสนุนการจดัส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรไ์ดว้เิคราะหผ์ลที่
ไดจ้าก “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู”้  และ “แบบ ปค.
004”  พบวา่  นิสติมคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูอ้ยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป และ
ไมม่ขีอ้เสนอแนะในการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้

เมือ่วนัที ่20  มถุินายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ตรวจสอบผลการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูแ้ละ
หาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูซ้ึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 
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1) กาํหนดใหด้าํเนินการจดัซือ้เครือ่งพมิพ ์ทีส่ามารถสแกนและถ่ายเอกสารได ้จาํนวน 1 
เครือ่ง พรอ้มหมกึพมิพ ์จาํนวน 2 ชุด  สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ใชร้ว่มกนั
ใหห้อ้งวจิยัทางคณติศาสตรศกึษา (หอ้ง 19-913)   

2) กาํหนดใหส้ัง่ซือ้หนงัสอื/วารสารทางคณติศาสตรศกึษา ทีท่นัสมยัตามความกา้วหน้า
ในสาขาวชิาคณติศาสตรศกึษา เขา้หอ้งสมดุ  

3) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่งขออนุมตัิ
จดัซือ้/ซ่อมแซมสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ สง่ไปยงัภาควชิาคณติศาสตร ์เพือ่สง่ต่อไปยงัคณะวทิยาศาสตร ์
(D.Ed.Math_58_6.1_5) 

8. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
เมือ่วนัที ่22 มถุินายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 โดยมกีาร
นําเสนอผลการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูแ้ละหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการ
บรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูใ้นปีการศกึษา 2558 เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการบรหิารจดัการสิง่
สนบัสนุนการเรยีนรูแ้ละหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู้
ในปีการศกึษา 2559  (M.Ed.Math_58_6.1_6) 

9. นําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารจดัการส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้และเสนอแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการบริหารจดัการส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู ้

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรนํ์าเสนอผล
การบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูแ้ละหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการบรหิารจดัการสิง่
สนบัสนุนการเรยีนรูใ้นปีการศกึษา 2558 ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตรเ์พือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ี่
ประชุมคณะวทิยาศาสตร ์
 

  จาํนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 

ในปีการศกึษา 2558  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ มสีิง่สนบัสนุน
การเรยีนรู ้สาํหรบัดาํเนินการจดัการเรยีนการสอน  และศกึษาคน้ควา้และวจิยัของนิสติ ดงัน้ี 

1. หอ้งบรรยาย  สาํหรบัดาํเนินการจดัการเรยีนการสอน  จาํนวน  2 หอ้ง   

ไดแ้ก่  หอ้ง 19-912A ซึง่จุได ้20 ทีน่ัง่  

และ  หอ้ง 19-912B ซึง่จุได ้20 ทีน่ัง่  
2. หอ้งวจิยัทางคณติศาสตรศกึษา  สาํหรบัศกึษาคน้ควา้และวจิยัของนิสติ จาํนวน 1 หอ้ง   

ไดแ้ก่ หอ้ง 19-913   
3. เครือ่งคอมพวิเตอร ์ สาํหรบัศกึษาคน้ควา้และวจิยัของนิสติ จาํนวน  เครือ่ง   
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4. เครือ่งพมิพ ์   สาํหรบัศกึษาคน้ควา้และวจิยัของนิสติ จาํนวน     เครือ่ง  
5. ตูเ้หลก็ลอ็กเกอร ์ สาํหรบัเกบ็สมัภาระของนิสติ (อยูใ่นหอ้ง 19-913) จาํนวน     ใบ 
6. ตูเ้ยน็  สาํหรบัเกบ็น้ําดื่มและอาหารของนิสติ (อยูใ่นหอ้ง 19-913) จาํนวน  1 เครือ่ง   
7. อุปกรณcisco และระบบเครอืขา่ยไรส้าย Wifi ครอบคลุม ชัน้ 9 

  กระบวนการปรบัปรงุตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยต่์อส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู ้

จากการสะทอ้นผลการประเมนิผลการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ในปีการศกึษา 
2557 ของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์และขอ้เสนอแนะ
จากการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2557  สง่ผลใหค้ณะกรรมการ
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดว้างแผนและออกแบบกระบวนการปรบัปรงุ
ตามผลการประเมนิความพงึพอใจของนิสติและอาจารยต่์อสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ โดยการเพิม่ 
“ขัน้ตอนการติดตามและตรวจสอบการจดัซ้ือ / ซ่อมแซม ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีได้รบัการ
อนุมติั โดยอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและคณะกรรมการหลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร”์ในระบบและกลไกในการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูซ้ึง่ในปีการศกึษา 2558  
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและคณะกรรมการหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรไ์ด้
ดาํเนินการตดิตามและตรวจสอบการจดัซือ้ / ซ่อมแซม สิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ีไ่ดร้บัการอนุมตั ิเป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้  

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
D.Ed.Math_58_6.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  

เรือ่ง จาํนวนและความเหมาะสมของสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้สาํหรบัปี
การศกึษา 2558 

D.Ed.Math_58_6.1_2 เอกสารการตรวจรบั (ตดิตัง้ทีห่อ้ง 19-913) 
(1) ชุดเครือ่งเสยีงพกพา      จาํนวน 1 ชุด 
(2) ชุดเครือ่งเสยีงแบบมลีาํโพงตดิผนงัหอ้ง     จาํนวน 1 ชุด 
(3) เครือ่งพมิพม์ลัตฟิงักช์ัน่      จาํนวน 3 เครือ่ง  

D.Ed.Math_58_6.1_3 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้
D.Ed.Math_58_6.1_4 แบบ ประเมนิ ปค.004 
D.Ed.Math_58_6.1_5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการบรหิาร

จดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้และแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการ
บรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้

D.Ed.Math_58_6.1_6 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร (มคอ.7) 
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หมวดท่ี 5  

แผนการดาํเนินการเพ่ือพฒันาหลกัสตูร 
 

ความก้าวหน้าของการดาํเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปีท่ีผา่นมา 

แผนดาํเนินการ 
กาํหนดเวลา 
ท่ีแล้วเสรจ็ 

ผูร้บัผิดชอบ 
ความสาํเรจ็ของแผน/
เหตผุลท่ีไม่สามารถ
ดาํเนินการได้สาํเรจ็ 

จดัโครงการเตรยีมความพรอ้ม
ก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติระดบั
บณัฑติศกึษา สาขาคณติศาสตร”์ 

สงิหาคม  
พ.ศ. 2558 

คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎี
บณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์

เป็นไปตามแผน 

จดัโครงการพฒันาศกัยภาพดา้น
กลยทุธก์ารจดัการเรยีนรูแ้ละการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่
เสรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการ
ทางคณติศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีน
ในศตวรรษที ่21 

ตุลาคม  
พ.ศ.2558 

ฝา่ยวชิาการ  
คณะวทิยาศาสตร ์
และคณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์

เป็นไปตามแผน 

จดัโครงการการนําเสนอหวัขอ้
วจิยั (Pre-Proposal) สาํหรบั
นิสติระดบับณัฑติศกึษา 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์

มถุินายน  
พ.ศ. 2559 

คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎี
บณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์

เป็นไปตามแผน 

จดัทาํสมดุบนัทกึการให้
คาํปรกึษาทัง้ดา้นวชิาการและ
ปรญิญานิพนธ ์

มถุินายน  
พ.ศ. 2559 

คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎี
บณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์

เป็นไปตามแผน 
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ข้อเสนอในการพฒันาหลกัสตูร 

1. ขอ้เสนอในการปรบัโครงสรา้งหลกัสตูร (จาํนวนหน่วยกติ รายวชิาแกน รายวชิาเลอืกฯ) (ถา้ม)ี 
ไมม่ ี

 
2. ขอ้เสนอในการเปลีย่นแปลงรายวชิา (การเปลีย่นแปลง เพิม่หรอืลดเน้ือหาในรายวชิา การ
เปลีย่นแปลงวธิกีารสอนและการประเมนิสมัฤทธผิลรายวชิาฯ)(ถา้ม)ี 

ไมม่ ี
 
แผนปฏิบติัการใหม่ สาํหรบัปี 2559 
ระบุแผนการปฏบิตักิารแต่ละแผน วนัทีค่าดวา่จะสิน้สดุแผน และผูร้บัผดิชอบ 

แผนดาํเนินการ 
กาํหนดเวลา 
ท่ีแล้วเสรจ็ 

ผูร้บัผิดชอบ 

จดัโครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา 
สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขา
คณติศาสตร”์ 

สงิหาคม  
พ.ศ. 2559 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์

จดัโครงการพฒันาศกัยภาพของอาจารยผ์ูส้อน 
ดา้นการออกแบบการประเมนิผลการเรยีนรู ้
และการกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรบูรกิ 
(Rubric Scoring)” 

สงิหาคม  
พ.ศ. 2559 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์

จดัทาํสมดุบนัทกึการใหค้าํปรกึษาทัง้ดา้น
วชิาการและปรญิญานิพนธ ์

สงิหาคม  
พ.ศ. 2559 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์

จดัโครงการพฒันาศกัยภาพดา้นกลยทุธก์าร
จดัการเรยีนรูแ้ละการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่
เสรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการทาง
คณติศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนในศตวรรษที ่21 

ตุลาคม  
พ.ศ.2559 

ฝา่ยวชิาการ คณะวทิยาศาสตร ์
และคณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์

จดัโครงการการนําเสนอหวัขอ้วจิยั (Pre-
Proposal) สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์

มถุินายน  
พ.ศ. 2560 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์
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หมวดท่ี 6 

ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัคณุภาพหลกัสตูรจากผูป้ระเมิน 

1.  ข้อคิดเหน็หรอืสาระจากผูป้ระเมิน 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรควรเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 
 

2.  ความเหน็ของผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 

ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร นําขอ้คดิเหน็จากขอ้.1 ไปวางแผนและกาํหนดใหอ้าจารยป์ระจาํ
หลกัสตูรเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองในปีการศกึษา 2559 
 

3.  การนําไปดาํเนินการวางแผนหรอืปรบัปรงุหลกัสตูร 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคนอยูร่ะหวา่งดาํเนินการทาํวจิยัของตนเอง ซึง่คาดวา่จะแลว้เสรจ็
ในปีการศกึษา 2559    
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สรปุผลการประเมินและทิศทางการพฒันา 
ในปีการศกึษา 2558 หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ คณะ

วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  มผีลการประเมนิตามองคป์ระกอบคณุภาพดงัน้ี 
 

ตารางสรปุผลของแต่ละองคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบคณุภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉล่ีย 

ระดบัคณุภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00 ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดมีาก 

หมายเหต ุ

องคป์ระกอบที ่1 ผา่น  

องคป์ระกอบที ่2 N/A N/A  
องคป์ระกอบที ่3 3 ปานกลาง (3 ตัวบ่งช้ี) 
องคป์ระกอบที ่4 2.23 ปานกลาง (3 ตัวบ่งช้ี) 
องคป์ระกอบที ่5 3.50 ดี (4 ตัวบ่งช้ี) 
องคป์ระกอบที ่6 4 ดี (1 ตัวบ่งช้ี) 
เฉล่ียรวมทุกตวับง่ช้ี
ของทุกองคป์ระกอบ 

3.06 ดี (11 ตัวบ่งช้ี) 
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ตารางการวิเคราะหค์ณุภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสตูร 

องค ์
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผา่น 

จาํนวน 
ตวับ่งช้ี 

I P O 
คะแนน 
เฉล่ีย 

ผลการประเมนิ 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปาน
กลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดมีาก 

1 ผา่น/ไมผ่า่นการประเมนิ  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง
ทุก

ตวั
บ่ง

ชีใ้
น 

อง
คป์

ระ
กอ

บท
ี ่2

 - 
6 

N/A - - ……….. 
(2.1,2.2) 

N/A N/A 

3 
3 3,3,3 

(3.1,3.2,3.3) 
- - 3 ปานกลาง 

4 
3 2,1.68,3 

(4.1,4.2,4.3) 
- - 2.23 ปานกลาง 

5 
4 3 

(5.1) 
3,3,5 
(5.2,5.3,5.4) 

- 3.5 ดี 

6 
1 - 4 

(6.1) 
- 4 ดี 

รวม 11 7 4 N/A   

ผลการประเมิน    3.06  
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รายงานผลการวิเคราะหจ์ดุเด่นและแนวทางเสริมและจดุท่ีควรพฒันาและ
ข้อเสนอแนะ 

องคป์ระกอบท่ี 1: การกาํกบัมาตรฐาน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

 
อาจารย์ประจําหลักสูตรควรเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
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องคป์ระกอบท่ี 2: บณัฑิต 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ชืน่ชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
 

- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

 
จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 
- 

 
 
 
 

 
- 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
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องคป์ระกอบท่ี 3: นิสิต 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ชืน่ชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
 
หลักสูตรนําข้อเสนอแนะเร่ืองการประเมินความพร้อม
นิสิตจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการประเมิน
คุณภาพหลักสตูรในปีการศึกษาที่ผ่านมามาปรับปรุง
การจัดกิจกรรม 
 
 
 

 
การเตรียมความพร้อมควรเสริมความพร้อมในทุกๆ
ประเด็นและจัดกิจกรรมโดยให้คณาจารย์ทกุๆท่านมี
ส่วนร่วมเพ่ือเรียนรู้ร่วมกันและใกล้ชิดกับนิสติมากขึ้น 
 
 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
1.หลักสูตรดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการแต่ยังไม่มีผลจากการปรับปรุงที่สามารถ
เห็นได้อย่างชัดเจนและเป็นรปูธรรม 
 
 
2.ควรกําหนดกระบวนการการจัดการข้อร้องเรียน
ของนิสิตให้ชัดเจน 
 

 
1.ควรสรุปผลการส่งเสริมและพัฒนานิสิต เช่นการ
ควบคุมการให้คําปรึกษาปริญญานิพนธ์แก่นิสิตและ 
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่21 ให้เห็นผลการดําเนินการที่
ชัดเจน  
2.ช้ีแจงทําความเข้าใจกับนิสติถึงแนวทางในการเสนอ
ข้อร้องเรียนเก่ียวกับการดําเนินงานของหลักสูตรและ
การให้บริการในการเรียนรู้ 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
 
 
 
โปรดระบเุหตุผลในการไดค้ะแนน 4 ขึน้ไป  
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  ..................................................................................................................................... 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  ..................................................................................................................................... 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3  ..................................................................................................................................... 
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องคป์ระกอบท่ี 4: อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ชืน่ชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.การพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 
2.จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสตูรที่
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 
 
 
 
 
 
 
 

1.ควรมีแผนในการพัฒนาผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
2.ควรส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์เผยแพรผ่ลงานใน
ฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
 
 
โปรดระบเุหตุผลในการไดค้ะแนน 4 ขึน้ไป  
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  ..................................................................................................................................... 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2  ..................................................................................................................................... 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3  ..................................................................................................................................... 
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องคป์ระกอบท่ี 5: หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ชืน่ชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
ปรับปรุงสาระรายวิชาหรือกิจกรรมให้ทันสมัย  
 
 
 
 
 
 
 

 
ควรระบุสาระรายวิชาหรือกิจกรรม ที่มีการปรับปรุง
ใน มคอ.3 ใหชั้ดเจนเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
 
 
 
 
โปรดระบเุหตุผลในการไดค้ะแนน 4 ขึน้ไป  
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  ..................................................................................................................................... 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  ..................................................................................................................................... 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3  ..................................................................................................................................... 
หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองคป์ระกอบทีเ่ก่ียวข้อง 
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องคป์ระกอบท่ี 6: ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้

จุดแข็ง/ประเด็นที่ชืน่ชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
 
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่พร้อมและเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 

 
ควรพิจารณาถึงการจัดหาแหล่งข้อมูล ที่ใช้สําหรับ
การศึกษาค้นคว้า ด้านคณิตศาสตรศึกษาใหม้ากขึ้น 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
 
 
โปรดระบเุหตุผลในการไดค้ะแนน 4 ขึน้ไป  
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  หลักสูตรได้วางแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่พร้อมและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา 
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แบบรบัรองความถกูต้องสมบรูณ์ของข้อมูล 

ขอรบัรองวา่ขอ้มลูทีนํ่าเสนอในรายงานฉบบัน้ีไดม้กีารดาํเนินการจรงิ 

หลกัสตูรระดบับณัฑิตศึกษา () 
        ขอรบัรองวา่เป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรน้ีเพยีงหลกัสตูรเดยีว โดยไมไ่ดป้ระจาํหลกัสตูรอื่นๆ อกี 
        ขอรบัรองวา่เป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  
 ของหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์  

และ หลกัสตูรหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์  
ซึง่เป็นหลกัสตูรในสาขาเดยีวกนั 

 
 
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที ่1 : อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารภุรณ์  

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่:   1  กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที ่2 : อาจารย ์ดร. ขวญั  เพยีซา้ย  

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่:   1  กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที ่3 : อาจารย ์ดร. สกุญัญา  หะยสีาและ 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่:   1  กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที ่4 :  อาจารย ์ดร. สายณัห ์ โสธะโร 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่:   1  กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที ่5 :  อาจารย ์ดร. ณหทยั  ฤกษฤ์ทยัรตัน์ 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่:   1  กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

เหน็ชอบโดย : ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รววีรรณ  งามสนัตกุิล  (หวัหน้าภาควชิา) 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่:     กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

เหน็ชอบโดย : ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ศรินุิช  เทยีนรุง่โรจน์ (คณบด)ี 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่:     กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก 1 

ข้อมลูสรปุรายวิชาของหลกัสตูร 
 

สรปุผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

(ระบุรายวชิาทีเ่ปิดสอนทัง้หมดพรอ้มจาํนวนนิสติทีล่งทะเบยีนเรยีน  จาํนวนนิสติทีส่อบผา่นแต่ละ
รายวชิาและการกระจายของระดบัคะแนน 

รายวชิา 
ภาค/ปี

การศกึษา 

การกระจายของระดบัคะแนน จาํนวน
นิสติที่

ลงทะเบยีน
เรยีน 

จาํนวน
นิสติที่
สอบ
ผา่น 

A B+ B C+ C D+ D E I W S U 

MA811 1/2558 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
MA821 1/2558 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
MA831 1/2558 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
ME711 1/2558 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
ME712 1/2558 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
MA841 2/2558 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
ME713 2/2558 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
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การวิเคราะหร์ายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหสั ช่ือ
วิชา 

ภาค
การศึกษา

ความ
ผิดปกติ 

การ
ตรวจสอบ

เหตท่ีุทาํให้
ผิดปกติ

มาตรการแก้ไข 

      
      
      
      
 

รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหสั ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 
เหตผุลท่ีไม่เปิดสอน 

มาตรการท่ี
ดาํเนินการ 

    
    
    
    
 

รายวิชาท่ีสอนเน้ือหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหสั ช่ือ
วิชา 

ภาค
การศึกษา 

หวัข้อท่ี
ขาด 

สาเหตท่ีุไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

     
     
     
 

  

นํามาจาก มคอ 5 แต่ละวชิา 
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คณุภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีท่ีรายงาน 

รายวิชาท่ีมีการประเมินคณุภาพการสอน และแผนการปรบัปรงุจากผลการประเมิน 

รหสั ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นิสิต แผนการปรบัปรงุ 

มี ไม่มี 
MA811 1/2558   ไมม่ ี
MA821 1/2558   ไมม่ ี
MA831 1/2558   ไมม่ ี
ME711 1/2558   ไมม่ ี
ME712 1/2558   ไมม่ ี
MA841 2/2558   ไมม่ ี
ME713 2/2558   ไมม่ ี

     
     

 

ผลการประเมินคณุภาพการสอนโดยรวม 

ในปีการศกึษา 2558  ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน มกีารประเมนิคุณภาพการสอนจากนิสติ 
อยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป  
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ประสิทธิผลของกลยุทธก์ารสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรปุข้อคิดเหน็ของผูส้อน 

และข้อมลูป้อนกลบั 
จากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรบัปรงุ 

คุณธรรมจรยิธรรม เหมาะสม ไมม่ ี
ความรู ้ เหมาะสม ไมม่ ี
ทกัษะทางปญัญา เหมาะสม ไมม่ ี
ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุ
คลและความรบัผดิชอบ 

เหมาะสม ไมม่ ี

ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 
การสือ่สารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เหมาะสม ไมม่ ี
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ภาคผนวก 2 

Common DataSet 
ข้อมลูพืน้ฐานของหลกัสตูร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2558 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา - คน   
2 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด - คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบัณฑิต - คะแนน   
4 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน - 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 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด - คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 
- ชิ้น   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (0.40) 

- ชิ้น   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

- ชิ้น   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) - ชิ้น   
33 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

(0.60) 
-    

34 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็น
ท่ียอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ 
ก.พ.อ.(0.80) 

- ชิ้น   

35 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
(0.80) 

- ชิ้น   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

36 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- ชิ้น   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) - ชิ้น   
38 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ -  น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 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 
 ประเด็นท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 5 คน   
47 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 ร้อยละ   
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเต็ม 

5 คะแนน 
5 คะแนน   

 ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
50 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 5 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 0 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ คะแนนเต็ม 5 

คะแนน 
0 คะแนน   

 ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

- ชิ้น   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

- ชิ้น   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

- ชิ้น   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม - ชิ้น   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 
57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล 

แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

- ชิ้น   

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ 
ก.พ.อ. (0.40) 

- ชิ้น   

61 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) - ชิ้น   
59 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม

ท่ี 2 (0.60) 
- ชิ้น   

60 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

- ชิ้น   

62 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

- ชิ้น   

63 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

- ชิ้น   

64 จํานวนบทความวิจัย ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ท่ี 1 (0.80) 

- ชิ้น   

65 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

1 ชิ้น   

66 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- ชิ้น   

67 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- ชิ้น   

68 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) - ชิ้น   
69 จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

(1.00) 
- ชิ้น   

70 จํานวนผลงานวิจยัท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ (1.00) - ชิ้น   
71 จํานวนผลงานคน้พบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

(1.00) 
- ชิ้น   

72 จํานวนตําราท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) - ชิ้น   
73 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) - ชิ้น   
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74 จํานวนตําราท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

- ชิ้น   

75 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

- ชิ้น   

76 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ 0.80 น้ําหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 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 -  น้ําหนัก   
 ประเด็นท่ี 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
84 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
1 ชิ้น   

85 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 5 คน   
86 จํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร 0.2 ชิ้น/คน   

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
87 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ

คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
5 คะแนน  

 

 


