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บทสรปุสาํหรบัผูบ้ริหาร 
หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  มผีลการดาํเนินงานในปีการศกึษา 2558 ไดม้าตรฐานตามมาตรฐาน
การศกึษาระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิและมรีะดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัด ี(3.21 คะแนน) ตามเกณฑก์าร
ประเมนิคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร 6 องคป์ระกอบ (11 ตวับ่งชี)้  โดยองคป์ระกอบที ่1 (ตวับ่งชีท้ี ่
1.1) หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์“ผา่น” ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร  

มจีาํนวน 2 องคป์ระกอบ อยูใ่นระดบัด ี (องคป์ระกอบที ่5, 6 )  
มจีาํนวน 2  องคป์ระกอบ อยูใ่นระดบัปานกลาง (องคป์ระกอบที ่3 ,4 )  
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 2.44 ปานกลาง (3 ตวับ่งชี)้ 
องคป์ระกอบที ่5 3.75 ด ี (4 ตวับ่งชี)้ 
องคป์ระกอบที ่6 4 ด ี (1 ตวับ่งชี)้ 

เฉล่ียรวมทุกตวับง่ช้ี 
ของทุกองคป์ระกอบ 

3.21 ด ี (11 ตวับ่งชี)้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 

1. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ไมม่ตีําแหน่งทางวชิาการ  ควรเรง่ผลกัดนัและหามาตรการสง่เสรมิ
ใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรทาํผลงานเพือ่ยืน่ขอตําแหน่งทางวชิาการ 

2. ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ทีไ่มใ่ชก่ารควบคุมปรญิญานิพนธม์จีาํนวน
น้อย ควรเรง่ผลกัดนัและหามาตรการสง่เสรมิใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรทาํผลงานวจิยัของตนเอง 
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บทนํา 

ช่ือหลกัสตูร 

ภาษาไทย  ชื่อเตม็ : การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
      ชื่อยอ่  :  กศ.ม. (คณติศาสตร)์ 
ภาษาองักฤษ ชื่อเตม็ :  Master of Education Program in Mathematics 
     ชื่อยอ่  :  M.Ed. (Mathematics) 
ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

รหสัหลกัสตูร 

25550091104859  

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   
 เพือ่ผลติบณัฑติทีม่คีุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1. มคีวามรูค้วามสามารถในการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตรท์ีม่ปีระสทิธภิาพบนพืน้ฐาน

คุณธรรมจรยิธรรม 
2. มคีวามสามารถในการศกึษาคน้ควา้และวจิยัสรา้งสรรคน์วตักรรมการจดัการเรยีนรู้

คณติศาสตรท์ีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูเ้รยีนและสงัคม 
3. มคีวามสามารถในการบรูณาการนวตักรรมและศาสตรต่์างๆ เพือ่การจดัการเรยีนรู้

คณติศาสตรท์ีม่ปีระสทิธภิาพ 

รายช่ืออาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (ข้อมลูปัจจบุนั) 
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 

3 *อาจารย ์ดร. สกุญัญา  หะยสีาและ ค.บ. (คณติศาสตร)์ 2542,  
กศ.ม. (คณติศาสตร)์ 2545,  
กศ.ด. (คณติศาสตรศกึษา) 2554 
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ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ  
(ระบตุาํแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ (ทุกระดบั) 
สาขาวิชา 

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 
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วิธีการประเมิน 

วตัถปุระสงคใ์นการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมนิการดาํเนินงานของหลกัสตูรตามระบบและกลไกทีส่ถาบนันัน้ ๆ 
กาํหนดขึน้ ทัง้น้ีโดยการวเิคราะห/์เปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชีใ้นทุก
องคป์ระกอบคุณภาพวา่เป็นไปตามเกณฑแ์ละไดม้าตรฐานทีก่าํหนดไว ้

2. ใหห้ลกัสตูรทราบสถานภาพของตนเอง อนัจะนําไปสูก่ารกาํหนดแนวทางในการพฒันา
คุณภาพไปสูเ่กณฑแ์ละมาตรฐานทีต่ัง้ไว ้

3. ใหห้ลกัสตูรทราบจุดแขง็/ประเดน็ทีช่ื่นชม จุดทีค่วรพฒันา แนวทางเสรมิสรา้งคุณภาพ 
ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันา การปฏบิตัทิีด่/ีนวตักรรม/ผลงานทีโ่ดดเดน่ ตลอดจนไดร้บั
ขอ้เสนอแนะในการพฒันาการดาํเนินงานเพือ่สง่เสรมิจุดแขง็และพฒันาจุดทีค่วรปรบัปรงุ
ของหลกัสตูร เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 การเตรยีมการและวางแผนก่อนการตรวจเยีย่ม 

 ศกึษา SAR วเิคราะหด์ชันีบง่ชี ้และองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพการศกึษาของ สกอ. ตาม

เกณฑก์ารประเมนิคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร รวบรวมหลกัฐานขอ้มลูเพิม่เตมิโดย 

 สงัเกตจากสภาพจรงิดว้ยการเยีย่มชม 

 สมัภาษณ์ และจดบนัทกึ 

 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

 อาจารยผ์ูส้อน 

 ศกึษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมิน (สาํหรบัหลกัสตูรระดบับณัฑิตศึกษา) 

เกณฑก์ารประเมิน 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
เหตผุล 

(กรณีผลการดาํเนินงาน “ไมผ่า่น”) 
องคป์ระกอบท่ี 1  การกาํกบัมาตรฐาน 
ตวับ่งช้ี 1.1 การบริหารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรท่ีกาํหนดโดย สกอ. 
1. จาํนวนอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร 

ไมน้่อยกวา่ 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจาํเกนิ
กวา่ 1 หลกัสตูรไมไ่ดแ้ละประจาํหลกัสตูร
ตลอดระยะเวลาทีจ่ดัการศกึษาตามหลกัสตูร
นัน้ 

ผา่น  

2. คุณสมบตัขิอง
อาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 

คุณวฒุริะดบัปรญิญาโทหรอืเทยีบเทา่ หรอื
ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการไมต่ํ่ากวา่ผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์ในสาขาทีต่รงหรอืสมัพนัธก์บั
สาขาวชิาทีเ่ปิดสอน อยา่งน้อย 2 คน 

ผา่น  

3. คุณสมบตัขิอง
อาจารย์
ผูร้บัผดิชอบ
หลกัสตูร 

คุณวฒุไิมต่ํ่ากวา่ปรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่ 
หรอืดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารยข์ึน้ไป ใน
สาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั
จาํนวนอยา่งน้อย 3 คน 

ผา่น  

4. คุณสมบตัขิอง
อาจารยผ์ูส้อน 

1. อาจารยป์ระจาํหรอืผูท้รง คุณวฒุภิายนอก
สถาบนั  มคีุณวุฒปิรญิญาเอกหรอืดาํรง
ตาํแหน่งทางวชิาการไมต่ํ่ากวา่รอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่
สมัพนัธก์นั และ 2. มปีระสบการณ์ดา้นการ
สอน และ 3. มปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัที่
ไมใ่ชส่ว่นหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญา 

ผา่น  

5.คุณสมบตัขิอง
อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธห์ลกั 
(ก) และอาจารยท์ี่
ปรกึษาการคน้ควา้
อสิระ (ข) 

1. เป็นอาจารยป์ระจาํทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอก
หรอืดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการไมต่ํ่ากวา่รอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่
สมัพนัธก์นั และ 2. มปีระสบการณ์ในการทาํ
วจิยัทีไ่มใ่ชส่ว่นหน่ึงของการศกึษาเพือ่รบั
ปรญิญา 

ผา่น  

6. คุณสมบตัขิอง
อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธร์ว่ม  
(ถา้ม)ี 

1. เป็นอาจารยป์ระจาํหรอืผูท้รงคุณวฒุิ
ภายนอกทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอกหรอืดาํรง
ตาํแหน่งทางวชิาการไมต่ํ่ากวา่รอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่
สมัพนัธก์นัและ  
2. มปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัทีไ่มใ่ชส่ว่น
หน่ึงของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา  

ผา่น  
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เกณฑก์ารประเมิน 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
เหตผุล 

(กรณีผลการดาํเนินงาน “ไมผ่า่น”) 
7. คุณสมบตัขิอง
อาจารยผ์ูส้อบ
วทิยานิพนธ ์  

1. อาจารยป์ระจาํและผูท้รงคุณวฒุภิายนอก
สถาบนั ทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่
หรอืดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการไมต่ํ่ากวา่รอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่
สมัพนัธก์นัและ 2. มปีระสบการณ์ในการทาํ
วจิยัทีไ่มใ่ชส่ว่นหน่ึงของการศกึษาเพือ่รบั
ปรญิญา  

ผา่น  

8. การตพีมิพ์
เผยแพรผ่ลงานของ
ผูส้าํเรจ็การศกึษา 

วารสารหรอืสิง่พมิพว์ชิาการทีม่กีรรมการ
ภายนอกมารว่มกลัน่กรอง(peer review) ซึง่
อยูใ่นรปูแบบเอกสาร หรอื สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

ผา่น  

9. ภาระงาน
อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธแ์ละ
การคน้ควา้อสิระใน
ระดบับณัฑติศกึษา 

วทิยานิพนธ ์: อาจารย ์1 คน ต่อ นกัศกึษา  
5 คน 

ผา่น  

10. อาจารยท์ี่
ปรกึษาวทิยานิพนธ์
และการคน้ควา้
อสิระในระดบั
บณัฑติศกึษามี
ผลงานวจิยัอยา่ง
ต่อเน่ืองและ
สมํ่าเสมอ 

อยา่งน้อย 1 เรือ่งในรอบ 5 ปี ผา่น  

11. การปรบัปรงุ
หลกัสตูรตามรอบ
ระยะเวลาทีก่าํหนด 

ตอ้งไมเ่กนิ 5 ปี (จะตอ้งปรบัปรงุใหเ้สรจ็และ
อนุมตั/ิใหค้วามเหน็ชอบโดยสภา
มหาวทิยาลยั/สถาบนั เพือ่ใหห้ลกัสตูรใชง้าน
ในปีที ่6) หมายเหตุ สาํหรบัหลกัสตูร 5 ปี 
ประกาศใชใ้นปีที ่7 หรอื หลกัสตูร 6 ปี 
ประกาศใชใ้นปีที ่8 

ผา่น  

ผลการประเมินตวับง่ช้ีท่ี 1.1 หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ “ผ่าน” 
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ผลการประเมินรายตวับง่ช้ี (สาํหรบัหลกัสตูรระดบับณัฑิตศึกษา) 

เกณฑก์ารประเมิน 
ผลการดาํเนินงาน 

ตวัตัง้ ตวัหาร ผลลพัธ ์ คะแนน 
องคป์ระกอบท่ี 2  บณัฑิต     
ตวับง่ชีท้ี ่ 2.1  คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

N/A N/A N/A N/A 

ตวับง่ชีท้ี ่2.2 ผลงานของนิสติและผูส้าํเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญา
โท ทีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร ่

N/A N/A N/A N/A 

องคป์ระกอบท่ี 3  นิสิต   3 
ตวับง่ชีท้ี ่ 3.1  การรบันิสติ       3 3 
ตวับง่ชีท้ี ่ 3.2  การสง่เสรมิและพฒันานิสติ     3 3 
ตวับง่ชีท้ี ่ 3.3  ผลทีเ่กดิกบันิสติ      3 3 
องคป์ระกอบท่ี 4  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  2.44 
ตวับง่ชีท้ี ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร      2 2 
ตวับง่ชีท้ี ่ 4.2  คุณภาพอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร      7 2.33 
    ประเดน็ที ่4.2.1 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่คีุณวฒุปิรญิญา
เอก 

5    5  100 5 

    ประเดน็ที ่4.2.2 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตาํแหน่ง
ทางวชิาการ 

 0  5 0 0 

     ประเดน็ที ่4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 0.8   5 16 2 
ตวับง่ชีท้ี ่ 4.3  ผลทีเ่กดิกบัอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร      3 3 
องคป์ระกอบท่ี 5 หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน  3.75 
ตวับง่ชีท้ี ่ 5.1  สาระของรายวชิาในหลกัสตูร      3 3 
ตวับง่ชีท้ี ่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการ
สอน 

    4 4 

ตวับง่ชีท้ี ่ 5.3 การประเมนิ
ผูเ้รยีน 

      3 3 

ตวับง่ชีท้ี ่ 5.4 ผลการดาํเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

    100 5 

องคป์ระกอบท่ี 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้   
ตวับง่ชีท้ี ่6.1 สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้      4 

คะแนนเฉล่ียตวับ่งช้ี องคป์ระกอบท่ี 2 - 6  ( จาํนวน 11  ตวับ่งช้ี) ตวัตัง้ 35.33 
         ตวับ่งช้ี 11 
    คะแนน 3.21 

 

 

  



  รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ 10

ผลการดาํเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ  

(ตวับง่ช้ีในตารางจะใช้สาํหรบัหลกัสตูรท่ีไม่มี มคอ.1 เท่านัน้ สาํหรบัหลกัสตูรท่ีมี มคอ.1 ให้ปรบัใช้ตามท่ีระบไุว้ใน มคอ. 2 ของหลกัสตูรนัน้ )ๆ 

 
ตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
เหตผุล 

(กรณีผลการดาํเนินงาน “ไมผ่า่น”) 
1 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร มสีว่นรว่มในการประชุมเพือ่วางแผน 

ตดิตาม และทบทวนการดาํเนินงานหลกัสตูร 
ผา่น  

2 มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ทีส่อดคลอ้งกบั
กรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิหรอื
มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

ผา่น  

3 มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยา่งน้อย
ก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาคการศกึษา ใหค้รบทุกรายวชิา 

ผา่น  

4 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา และรายงานผล
การดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ 
มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษา
ทีเ่ปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

ผา่น  

5 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ. 
7 ภายใน 60 วนั หลงัปีการศกึษา 

ผา่น  

6 มกีารทวนสอบผลการเรยีนทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปี
การศกึษา 

ผา่น  

7 มกีารพฒันา/ปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน กลยทุธก์าร
สอน หรอืการประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการประเมนิการ
ดาํเนินงานทีร่ายงานใน มคอ. 7 ปีทีแ่ลว้ 

ผา่น  

8 อาจารยใ์หม ่(ถา้ม)ี ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนํา
ดา้นการจดัการเรยีนการสอน 

- หลกัสตูรไมม่อีาจารยใ์หม ่

9 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ 
และ/หรอืวชิาชพี อยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้ 

ผา่น  

10 บุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี ไดร้บัการพฒันา
วชิาการ และ/หรอืวชิาชพี 

- หลกัสตูรไมม่บุีคลากรสนบัสนุน
การเรยีนการสอน 

11 ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุทา้ย/บณัฑติใหมท่ีม่ต่ีอ
คุณภาพหลกัสตูร เฉลีย่ไมน้่อยกวา่ 3.50 จากคะแนนเตม็ 
5.00 

ผา่น  

12 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอบณัฑติใหม ่เฉลีย่
ไมน้่อยกวา่ 3.50 จากคะแนนเตม็ 5.00 

- หลกัสตูรไมม่บีณัฑติใหม ่

รวมตวับ่งช้ีในปีน้ี 9 
จาํนวนตวับ่งชีในปีน้ีท่ีดาํเนินการผา่น 9 

ร้อยละของตวับ่งช้ีทัง้หมดในปีน้ี 100 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีการดําเนินงานร้อยละ100 ของตัวบ่งช้ีผลการ
ดาํเนินงานท่ีระบไุว้ 
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ตารางการวิเคราะหค์ณุภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสตูร 

องค ์
ประกอ

บ 
ท่ี 

คะแน
น 

ผา่น 

จาํนวน 
ตวับ่งช้ี 

I P O 
คะแนน 
เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดบัคณุภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดบัคณุภาพปาน

กลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคณุภาพดี 

4.01 – 5.00 ระดบัคณุภาพดีมาก 

1 ผา่นการประเมิน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง
ทุก

ตวั
บง่

ชีใ้
น 

อง
คป์

ระ
กอ

บท
ี ่2

 - 
6 

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 2,2.33,3 
(4.1,4.2,4.3

) 

- - 2.44 ปานกลาง 

5 4 3 
(5.1) 

4,3,5 
(5.2,5.3,5.4

) 

- 3.75 ดี 

6 1 - 4 
(6.1) 

- 4 ดี 

รวม 11 7 4 -   

ผลการประเมิน 2.76 4 - 3.21 ดี 

 

 

 



  รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ 12

จดุแขง็ จดุท่ีควรพฒันา  

แนวทางเสริมสร้างคณุภาพ และข้อเสนอแนะ 

ผลประเมินเชิงคณุภาพ 

องคป์ระกอบท่ี 1: การกาํกบัมาตรฐาน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรบัปรงุหลกัสตูรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยครอบคลมุประเดน็ ควบคมุ ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลกัสตูรมีมาตรฐานอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน 
 
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรควรเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
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องคป์ระกอบท่ี 2: บณัฑิต 

จดุแขง็/ประเดน็ท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคณุภาพ 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 

การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
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องคป์ระกอบท่ี 3: นิสิต 

 
จดุแขง็/ประเดน็ท่ีช่ืนชม 

แนวทางเสริมสร้างคณุภาพ 

 
หลกัสตูรนําขอ้เสนอแนะเรือ่งการประเมนิความ
พรอ้มนิสติจากขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการการ
ประเมนิคุณภาพหลกัสตูรในปีการศกึษาทีผ่า่นมา
มาปรบัปรงุการจดักจิกรรม 
 
 
 

 
การเตรยีมความพรอ้มควรเสรมิความพรอ้มใน
ทุกๆประเดน็และจดักจิกรรมโดยใหค้ณาจารยท์ุกๆ
ทา่นมสีว่นรว่มเพือ่เรยีนรูร้ว่มกนัและใกลช้ดิกบั
นิสติมากขึน้ 
 
 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 
 
1.หลกัสตูรดาํเนินการปรบัปรงุและพฒันา
กระบวนการแต่ยงัไมม่ผีลจากการปรบัปรงุที่
สามารถเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจนและเป็นรปูธรรม 
 
 
2.ควรกาํหนดกระบวนการการจดัการขอ้รอ้งเรยีน
ของนิสติใหช้ดัเจน 
 

 
1.ควรสรปุผลการสง่เสรมิและพฒันานิสติ เชน่การ
ควบคุมการใหค้าํปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ก่นิสติ
และ การพฒันาศกัยภาพนิสติและการเสรมิสรา้ง
ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที2่1 ใหเ้หน็ผลการ
ดาํเนินการทีช่ดัเจน  
2.ชีแ้จงทาํความเขา้ใจกบันิสติถงึแนวทางในการ
เสนอขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการดาํเนินงานของ
หลกัสตูรและการใหบ้รกิารในการเรยีนรู ้

การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
 
 
 
โปรดระบเุหตผุลในการได้คะแนน 4 ขึน้ไป  

ตวับ่งชีท้ี ่3.1  ..................................................................................................................................... 

ตวับ่งชีท้ี ่3.2  ..................................................................................................................................... 

ตวับ่งชีท้ี ่3.3  ..................................................................................................................................... 
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องคป์ระกอบท่ี 4: อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
จดุแขง็/ประเดน็ท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคณุภาพ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 
การพฒันาผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 
 
 
 
 

หลกัสตูรควรมแีผนในการพฒันาผลงานทาง
วชิาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรเพือ่เขา้สู่
ตําแหน่งทางวชิาการ 
 

การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
 
 
 
โปรดระบเุหตผุลในการได้คะแนน 4 ขึน้ไป  

ตวับ่งชีท้ี ่4.1  ..................................................................................................................................... 

ตวับ่งชีท้ี ่4.2  ..................................................................................................................................... 

ตวับ่งชีท้ี ่4.3  ..................................................................................................................................... 
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องคป์ระกอบท่ี 5: หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

จดุแขง็/ประเดน็ท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคณุภาพ 
 
มกีารนําผลจากการประเมนิไปปรบัปรงุกระบวนการ
ควบคุมปรญิญานิพนธ ์จนเกดิผลอยา่งเป็นรปูธรรม  
 
 
 
 
 
 
 

 
ควรสง่เสรมิใหม้กีารพฒันา การควบคุมปรญิญา
นิพนธใ์หด้าํเนินการไปอยา่งต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 
 
ปรบัปรงุสาระรายวชิาหรอืกจิกรรมใหท้นัสมยั  
 
 
 
 
 
 
 

 
ควรระบุสาระรายวชิาหรอืกจิกรรม ทีม่กีาร
ปรบัปรงุใน มคอ.3 ใหช้ดัเจนเพือ่การพฒันา
อยา่งเป็นรปูธรรม 
 
 

การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
 
โปรดระบเุหตผุลในการได้คะแนน 4 ขึน้ไป  
ตวับ่งชีท้ี ่5.1  ..................................................................................................................................... 
ตวับ่งชีท้ี ่5.2 มผีลจากการปรบัปรงุกระบวนการใหเ้หน็อยา่งเป็นรปูธรรม  
ตวับ่งชีท้ี ่5.3  ..................................................................................................................................... 
หมายเหต ุ: ในประเดน็ 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองคป์ระกอบท่ีเก่ียวข้อง 
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องคป์ระกอบท่ี 6: ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
จดุแขง็/ประเดน็ท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคณุภาพ 

 
มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีพร้อมและเพียงพอ
ต่อการจดัการเรียนการสอนระดบั
บณัฑิตศึกษา 
 
 
 

 
ควรพิจารณาถึงการจดัหาแหล่งข้อมลู  
ท่ีใช้สาํหรบัการศึกษาค้นคว้า ด้านคณิตศาสตร
ศึกษาให้มากขึน้ 
 
 
 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 
 
 

- 
 
 
 

 
 
- 

 
 
 
 

การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
 
 
 
โปรดระบเุหตผุลในการได้คะแนน 4 ขึน้ไป  
ตวับง่ช้ีท่ี 6.1  หลกัสตูรได้วางแผนและจดัหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีพร้อมและเพียงพอต่อการ
จดัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา 
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ภาคผนวก  

Common DataSet 

ข้อมลูพืน้ฐานของหลกัสตูร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2558 

ลาํดบั รายการ 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

ตวับ่งช้ีท่ี  2.1  คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
1 จาํนวนบณัฑติทีส่าํเรจ็การศกึษา - คน   
2 จาํนวนบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิทัง้หมด - คน   
3 ผลรวมของคา่คะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิบณัฑติ - คะแนน   
4 รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิ - รอ้ยละ   

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2  (ระดบัปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือ
เผยแพร่ 

9 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททัง้หมด - คน   
ระดบัคณุภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาโท) 

10 จาํนวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพล์กัษณะใดลกัษณะหน่ึง (0.10) - ชิน้   
11 จาํนวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุม

วชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 
- ชิน้   

12 จาํนวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุม
วชิาการระดบันานาชาต ิ(0.40) 

- ชิน้   

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

- ชิน้   

14 จาํนวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40) - ชิน้   
15 จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 

กลุม่ที ่2 (0.60) 
- ชิน้   

16 จาํนวนบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลู
ระดบัชาตติามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

- ชิน้   

17 จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 
กลุม่ที ่1 (0.80) 

- ชิน้   

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

- ชิน้   

19 จาํนวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00) - ชิน้   
20 ผลรวมคา่น้ําหนกัผลงานวชิาการ - น้ําหนกั   

ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์(ระดบัปริญญาโท) 
21 งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่ส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรอื

ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online (0.20) 
- ชิน้   

22 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั (0.40) - ชิน้   
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ลาํดบั รายการ 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

23 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ(0.60.) - ชิน้   
24 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 

(0.80) 
- ชิน้   

25 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ
(1.00) 

- ชิน้   

26 ผลรวมคา่น้ําหนกังานสรา้งสรรค ์ - น้ําหนกั   
27 ผลรวมคา่น้ําหนกัผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค ์ - น้ําหนกั   

ตวับ่งช้ีท่ี 4.2  คณุภาพอาจารย ์
 ประเดน็ท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 

46 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่วีฒุปิรญิญาเอก 5 คน   
47 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน   
48 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอก 100 รอ้ยละ   

49 คา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเทยีบ คะแนน
เตม็ 5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ประเดน็ท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ  
50 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 0 คน   
51 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 0 รอ้ยละ   
52 คา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตําแหน่งทางวชิาการ คะแนน

เตม็ 5 คะแนน 
0 คะแนน   

 ประเดน็ท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  
 ระดบัคณุภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 

- ชิน้   

54 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 

- ชิน้   

55 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ  (0.40) 

- ชิน้   

56 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ  (0.40) 

- ชิน้   

57 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีไ่มอ่ยูใ่น
ฐานขอ้มลู แต่สถาบนันําเสนอสภาสถาบนัเพือ่อนุมตัวิารสารเหลา่น้ี ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

- ชิน้   

58 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีไ่มอ่ยูใ่น
ฐานขอ้มลู แต่สถาบนันําเสนอสภาสถาบนัเพือ่อนุมตัวิารสารเหลา่น้ี ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

- ชิน้   

61 จาํนวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40) - ชิน้   
59 จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI - ชิน้   
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ลาํดบั รายการ 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

กลุม่ที ่2 (0.60) 

60 จาํนวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู 
TCI กลุม่ที ่2 (0.60) 

- ชิน้   

62 จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทีอ่ยูใ่น
ฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มลูระดบั
นานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

- ชิน้   

63 จาํนวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทีอ่ยูใ่น
ฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มลูระดบั
นานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

- ชิน้   

64 จาํนวนบทความวจิยั ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 
กลุม่ที ่1 (0.80) 

- ชิน้   

65 จาํนวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู 
TCI กลุม่ที ่1 (0.80) 

1 ชิน้   

66 จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทีป่รากฏใน
ฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- ชิน้   

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

- ชิน้   

68 จาํนวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00) - ชิน้   
69 จาํนวนผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมทีผ่า่นการประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการ

แลว้ (1.00) 
- ชิน้   

70 จาํนวนผลงานวจิยัทีห่น่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาตวิา่จา้งใหด้าํเนินการ 
(1.00) 

- ชิน้   

71 จาํนวนผลงานคน้พบพนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์ทีค่น้พบใหมแ่ละไดร้บัการจด
ทะเบยีน (1.00) 

- ชิน้   

72 จาํนวนตาํราทีผ่า่นการประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00) - ชิน้   
73 จาํนวนหนงัสอืทีผ่า่นการประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00) - ชิน้   
74 จาํนวนตาํราทีผ่า่นการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิตาํแหน่งทาง

วชิาการแต่ไมไ่ดนํ้ามาขอรบัการประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการ (1.00) 
- ชิน้   

75 จาํนวนหนงัสอืทีผ่า่นการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิตาํแหน่งทาง
วชิาการแต่ไมไ่ดนํ้ามาขอรบัการประเมนิตาํแหน่งทางวชิาการ (1.00) 

- ชิน้   

76 ผลรวมคา่น้ําหนกัผลงานวชิาการ 0.8 น้ําหนกั   
 ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์

77 งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่ส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรอื
ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online (0.20) 

- ชิน้   

78 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั (0.40) - ชิน้   
79 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ(0.60.) - ชิน้   
80 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหวา่งประเทศ - ชิน้   
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ลาํดบั รายการ 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

(0.80) 
81 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ

(1.00) 
- ชิน้   

82 ผลรวมคา่น้ําหนกังานสรา้งสรรค ์ -  น้ําหนกั   
83 ผลรวมคา่น้ําหนกัผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค ์ -  น้ําหนกั   

ตวับ่งช้ีท่ี 5.4  ผลการดาํเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
87 คะแนนเฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจของนิสติปีสดุทา้ย / บณัฑติใหมท่ีม่ต่ีอ

คุณภาพหลกัสตูร (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
5 คะแนน  
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กาํหนดการการประเมินคณุภาพภายใน 

หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจาํปีการศึกษา 2558 
 

วนัท่ี  8  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2559   

เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

09.00-09.15 แนะนํากรรมการประเมนิคณุภาพหลกัสตูร 

หอ้งประชุม

ภาควชิา

คณติศาสตร ์

09.15-10.00 ประธานหลกัสตูรแนะนําหลกัสตูรและนําเสนอผลการดาํเนินงาน 

10.00-12.00 ประเมนิคุณภาพหลกัสตูร 

12.00-13.00 รบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00-15.00 ประเมนิคุณภาพหลกัสตูร (ต่อ) 

15.00-16.30 นําเสนอผลการประเมนิคุณภาพหลกัสตูร  

 
 


