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บทสรปุผูบ้ริหาร 
 

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)้ 

 

ข้อเสนอแนะเรง่ด่วน 

1.  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ไมม่ตีําแหน่งทางวชิาการ  ควรเรง่ผลกัดนัและหามาตรการ
สง่เสรมิใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรทาํผลงานเพือ่ยืน่ขอตําแหน่งทางวชิาการ 

2. ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ทีไ่มใ่ชก่ารควบคุมปรญิญานิพนธม์จีาํนวน
น้อย ควรเรง่ผลกัดนัและหามาตรการสง่เสรมิใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรทาํผลงานวจิยัของตนเอง 
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คาํนํา 
การพฒันาหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์เพือ่ผลติครแูละบุคลากร

ทางการศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ อกีทัง้เพือ่เพิม่ศกัยภาพครคูณติศาสตรร์ะดบับณัฑติศกึษา ให้
สามารถนําความรูไ้ปพฒันาวชิาการ วชิาชพีชัน้สงู การคน้ควา้ และวจิยัดา้นการเรยีนการสอน รวมทัง้
สามารถบรูณาการความรูแ้ละนําไปใชไ้ดอ้ยา่งมคีุณธรรมและจรยิธรรม ทาํใหนิ้สติสามารถแกป้ญัหาโดย
ใชก้ระบวนการทางคณติศาสตรอ์ยา่งเป็นระบบ จงึเป็นอกีปจัจยัหน่ึงในการพฒันาคน 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นสถาบนัอุดมศกึษาทีเ่ป็นตน้แบบดา้นการผลติครแูละ
บุคลากรทางการศกึษาแหง่หน่ึงของประเทศ  แผนกวชิาคณติศาสตร ์ สงักดัคณะวทิยาศาสตรแ์ละ
คณติศาสตร ์ วทิยาลยัวชิาการศกึษาประสานมติร (ปจัจุบนัคอื ภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ) จงึไดเ้ปิด “หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร”์ 
ในปี พ.ศ. 2497  โดยมุง่เน้นผลติมหาบณัฑติสาขาวชิาคณติศาสตรท์ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในเน้ือหา
คณติศาสตรเ์ป็นอยา่งด ี สามารถบรูณาการเน้ือหาคณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่นๆ และใชน้วตักรรมดา้นการ
เรยีนการสอนคณติศาสตรใ์นการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตรใ์หม้ปีระสทิธภิาพไดบ้นพืน้ฐานคุณธรรม
จรยิธรรม 

เมือ่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2554 คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใิหส้ถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี(สสวท.) ดาํเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตครท่ีูมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์(สควค.) ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2555 – 2560)  เพือ่ผลติครทูีม่คีวามสามารถ
พเิศษ ระดบัปรญิญาโททางการศกึษา สาขาฟิสกิส ์เคม ีชวีวทิยา คณติศาสตรแ์ละวทิยาการ
คอมพวิเตอร ์ ตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) และคุรสุภา  โดยมเีงือ่นไข
ขอ้ผกูพนัใหนิ้สติ นกัศกึษา ทีเ่ขา้รว่มโครงการน้ี เมือ่สาํเรจ็การศกึษาแลว้ตอ้งบรรจุเขา้รบัราชการเพือ่
สอนวชิาฟิสกิส ์เคม ีชวีวทิยา คณติศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร ์สาํหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลายหอ้งเรยีนพเิศษวทิยาศาสตรแ์ละนกัเรยีนในกลุ่มโรงเรยีนมาตรฐานสากลและกลุ่มโรงเรยีนทีใ่ช้
ภาษาองักฤษเป็นสือ่ในการสอน ในโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นสถาบนัผลติครแูหง่หน่ึงทีเ่ขา้รว่มโครงการน้ี โดยมี
ภาควิชาคณิตศาสตร ์เป็นผูร้บัผดิชอบในการผลติครทูีม่คีวามสามารถพเิศษ ระดบัปรญิญาโททาง
การศกึษา สาขาคณติศาสตร ์ ดว้ยเหตุน้ีภาควชิาคณติศาสตรจ์งึไดป้รบัปรงุหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์อกีครัง้  โดยยงัคงมุง่เน้นผลติมหาบณัฑติสาขาวชิาคณติศาสตรท์ีม่ ี
ความรูค้วามเขา้ใจในเน้ือหาคณติศาสตรเ์ป็นอยา่งด ีสามารถบรูณาการเน้ือหาคณติศาสตรก์บัศาสตร์
อื่นๆ และใชน้วตักรรมดา้นการเรยีนการสอนคณติศาสตรใ์นการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตรใ์หม้ี
ประสทิธภิาพไดบ้นพืน้ฐานคุณธรรมจรยิธรรม  โดยยงัพฒันาหลกัสตูรใหม้มีาตรฐานของหลกัสตูรทีไ่มต่ํ่า
กวา่เกณฑต์ามทีส่าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) กาํหนด และสอดคลอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงทางการศกึษาและความตอ้งการของสงัคม  และเพิม่รายวชิาทีส่อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัคุรุ
สภาวา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชพี พ.ศ.2556 หมวดที ่1 มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชพี  รวมถงึ
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การฝึกปฏบิตัวิชิาชพีครรูะหวา่งเรยีน และการปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษาในสาขาวชิาเฉพาะ  สาํหรบั
นิสติในโครงการสง่เสรมิการผลติครทูีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์(สควค.) 
ระยะที ่3 (พ.ศ. 2555 – 2560) ระดบัปรญิญาโททางการศกึษา ของสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี(สสวท.) หรอืนิสติทีต่อ้งการขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร ู

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  จงึเป็น
หลกัสตูรระดบัปรญิญาโทแบบศกึษาเตม็เวลา แผน ก แบบ ก 2  ทีม่กีารทาํปรญิญานิพนธแ์ละศกึษา
รายวชิาเพิม่เตมิ  ม ี 2 แบบ   

แบบ 1 (ไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพีคร)ู   

สาํหรบัผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี ในสาขาคณติศาสตร ์คณติศาสตรป์ระยกุต ์
คณติศาสตรศกึษา หรอืสาขาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณติศาสตร ์ และผา่นการคดัเลอืก
เขา้ศกึษาในหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ตามประกาศของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 แบบ 2 (ขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร)ู    

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

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

 
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) ไดผ้ล

การประเมนิตนเอง และผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ประจาํปีการศกึษา 2558  ไดม้าตรฐานตาม
มาตรฐานการศกึษาระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ และขอ้บงัคบัคุรสุภาวา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชพี พ.ศ.2556 
หมวดที ่1 มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชพี  ดงัปรากฏรายละเอยีดในรายงานการประเมนิ
ตนเอง (SAR) และรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร (มคอ.7) ประจาํปีการศกึษา 2558 ฉบบัน้ี  
 
 

อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภรณ์ 
ประธานหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์

วนัที ่ 1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 
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บทสรปุผูบ้ริหาร  
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หมวดท่ี 1  

การกาํกบัมาตรฐาน 

ช่ือหลกัสตูร 

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

รหสัหลกัสูตร 

25550091104859  

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   

เพือ่ผลติบณัฑติทีม่คีุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1. มคีวามรูค้วามสามารถในการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตรท์ีม่ปีระสทิธภิาพบนพืน้ฐาน

คุณธรรมจรยิธรรม 
2. มคีวามสามารถในการศกึษาคน้ควา้และวจิยัสรา้งสรรคน์วตักรรมการจดัการเรยีนรู้

คณติศาสตรท์ีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูเ้รยีนและสงัคม 
3. มคีวามสามารถในการบรูณาการนวตักรรมและศาสตรต่์างๆ เพือ่การจดัการเรยีนรู้

คณติศาสตรท์ีม่ปีระสทิธภิาพ 
 

รายช่ืออาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (ข้อมลูปัจจบุนั) 

(ตวับ่งชีท้ี ่1.1  เกณฑข์อ้ 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 ศาสตราจารย ์ดร. 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 ์     
9 อาจารย ์ดร. เสรมิศร ี ไทยศร ี     
10 อาจารย ์ธนูชยั  ภอุูดม     
11 อาจารย ์เอนก  จนัทรจรญู      



หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์      หน้า  9 

ลาํดบั 
ช่ือ – นามสกลุ  

(ระบตุาํแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ () มี
ประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 
 

มี
ประสบการณ์
ด้านการวิจยั

() 
(ไม่เป็นส่วนหน่ึงของ

ปริญญานิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

12 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. นลนิา  
ประไพรกัษ์สทิธิ ์

    

13 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. สมเกยีรต ิ 
พรพสิทุธมิาศ 

    

14 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. สุรชยั มชีาญ     
15 อาจารย ์ดร. วจิติรา ดุษฎเีมธา     
16 อาจารย ์ดร. อภธิรี ์ ทรงบณัฑติย ์     

 

คณุสมบติัอาจารยท่ี์ปรกึษาวิทยานิพนธห์ลกั  

(ตวับ่งชี ้1.1  เกณฑข์อ้ 5) 

ลาํดบั 
ช่ือ – นามสกลุ  

(ระบตุาํแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ () มี
ประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 
 

 

มี
ประสบการณ์
ด้านการวิจยั 

() 
(ไม่เป็นส่วนหน่ึง
ของปริญญา
นิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1 อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารภุรณ์      
2 อาจารย ์ดร. ญานิน  กองทพิย ์     
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คณุสมบติัอาจารยท่ี์ปรกึษาวิทยานิพนธร์ว่ม  

(ตวับ่งชี ้1.1  เกณฑข์อ้ 6) 

ลาํดบั 
ช่ือ – นามสกลุ  

(ระบตุาํแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ () มี
ประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 
 

 

มี
ประสบการณ์ 
ด้านการวิจยั 

() 
(ไม่เป็นส่วนหน่ึง
ของปริญญา
นิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1 อาจารย ์ดร. ณหทยั  ฤกษฤ์ทยัรตัน์     
 

คณุสมบติัของอาจารยผ์ูส้อบปริญญานิพนธ ์ 

(ตวับ่งชี ้1.1  เกณฑข์อ้ 7) 
ในปีการศกึษา 2558  ไม่มีนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์  

ยืน่สอบปรญิญานิพนธ ์
 

การตีพิมพเ์ผยแพรผ่ลงานของผูส้าํเรจ็การศึกษา 

(ตวับ่งชี ้1.1  เกณฑข์อ้ 8) 
ในปีการศกึษา 2558  ไม่มีการตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานของผูส้าํเรจ็การศกึษา 

 

ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 

(ตวับ่งชี ้1.1  เกณฑข์อ้ 9) 
อาจารยป์ระจาํของหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์แต่ละคน ทาํหน้าที่

เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธใ์หก้บันิสติได ้ไม่เกิน 5 คน   
ในปีการศกึษา 2558  มอีาจารยป์ระจาํของหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา

คณติศาสตร ์จาํนวน 3 คน เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธข์องนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์จาํนวน  6 คน  ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 
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ลาํดบั นิสิต อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์

1 นางสาว  ศริชัชรนิทร ์ ยศสวรนิทร ์  อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารภุรณ์ (หลกั)
2 นาย  พรีพล  ศริเิมอืงมณยี ์  อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารภุรณ์ (หลกั)
3 นางสาว  นชัชา  นนัทวชิติ  อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารภุรณ์ (หลกั)
4 นางสาว  รตันา เครอืวลัย ์ อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารภุรณ์ (หลกั)
5 นางสาว  มณัฑนา ศรสีจุนัทร ์ อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารภุรณ์ (หลกั)
6 นางสาว  จุฑาทพิย ์เตม็วบิลูยโ์ชค อาจารย ์ดร. ญานิน  กองทพิย ์    (หลกั) 

อาจารย ์ดร. ณหทยั  ฤกษฤ์ทยัรตัน์ (รว่ม)
 

อาจารยท่ี์ปรกึษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา  
มีผลงานวิจยัอย่างต่อเน่ืองและสมํา่เสมอ   

(ตวับ่งชี ้1.1  เกณฑข์อ้ 10) 
ในปีการศกึษา 2558  มอีาจารยป์ระจาํของหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา

คณติศาสตร ์จาํนวน 3 คน เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธข์องนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์จาํนวน  6 คน นัน้  ทัง้สามทา่นมผีลงานวจิยัอยา่งต่อเน่ือง ดงัรายละเอยีดใน
ขอ้มลูรายบุคคลของแต่ละทา่น   
 

การปรบัปรงุหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาท่ีกาํหนด  
(ตวับ่งชี ้1.1  เกณฑข์อ้ 11) 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์เริม่ใชใ้นภาคตน้ ปีการศกึษา 2557  
และมกีารประเมนิหลกัสตูรตามดชันีทุก 5 ปี  ซึง่จะครบรอบการปรบัปรงุหลกัสตูร ในปี พ.ศ. 2562 
 

ผลการดาํเนินงานตามตวับง่ช้ีท่ี 1.1  การบริหารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสตูร 

ผลการประเมนิตวับ่งชีท้ี ่1.1  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์“ผา่น” 
ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร พ.ศ.2548  และกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.
2552 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร
M.Ed.Math_58_1.1_1 เล่มหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์  

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  (มคอ.2)  ฉบบัที ่สกอ. ประทบัตรารบัทราบ  
M.Ed.Math_58_1.1_2 ขอ้มลูรายบุคคลของอาจารยป์ระจาํ (หมวดวชิาเอก)   

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

(รายงานคุณวฒุกิารศกึษาและตําแหน่งทางวชิาการ) 
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หมวดท่ี  2 

บณัฑิตและนิสิต 

คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ (ตวับง่ช้ีท่ี 2.1) 

ในปีการศกึษา 2557  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไม่มีผูส้าํเรจ็
การศกึษา  จงึไม่มีการสาํรวจคุณภาพของบณัฑติทีจ่บการศกึษาทีค่รอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ6 ดา้น คอื (1) ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม  (2) ดา้นความรู ้ (3) ดา้นทกัษะทาง
ปญัญา  (4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล  (5) ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร
และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  และ (6) ดา้นทกัษะการจดัการเรยีนรู ้  
 

ข้อมลูประกอบการคาํนวณคณุภาพของบณัฑิตหลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

ในปีการศกึษา 2557  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไม่มีผูส้าํเรจ็
การศกึษา  จงึไม่มีขอ้ขอ้มลูประกอบการคาํนวณคุณภาพของบณัฑติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  
สาขาวชิาคณติศาสตร ์

ลาํดบั
ท่ี 

ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตวับ่งช้ี หน่วยวดั รวม 

คณุภาพของบณัฑิตปริญญาโท 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) ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สารและการใช ้ คะแนน N/A 
 (6) ดา้นทกัษะการจดัการเรยีนรู ้  คะแนน N/A 
4 ผูต้อบแบบประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอผูส้าํเรจ็

การศกึษา  
รอ้ยละ N/A 
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การวิเคราะหผ์ลท่ีได้ 

ในปีการศกึษา 2557  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไม่มีผูส้าํเรจ็
การศกึษา  และไม่มีการสาํรวจคุณภาพของบณัฑติทีจ่บการศกึษาทีค่รอบคลุมตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาตทิัง้ 6 ดา้น  จงึไม่มีการวเิคราะหผ์ลทีไ่ด ้
 

ผลงานของนิสิตและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีได้รบัการตีพิมพห์รอื
เผยแพร ่ (ตวับง่ช้ีท่ี 2.2)  

ในปีการศกึษา 2557  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไม่มีผูส้าํเรจ็
การศกึษาระดบัปรญิญาโท  และไม่มีผลงานของนิสติและผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท  จงึไม่มี
ผลรวมถ่วงน้ําหนกัของผลงานทีต่พีมิพห์รอืเผยแพรข่องนิสติและผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท  
 

การรบันิสิต (ตวับง่ช้ีท่ี 3.1)  

  การรบันิสิต    

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)   
เป็นหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทแบบศกึษาเตม็เวลา แผน ก แบบ ก 2  ทีม่กีารทาํปรญิญานิพนธแ์ละ
ศกึษารายวชิาเพิม่เตมิ  ม ี 2 แบบ   

แบบ 1 (ไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพีคร)ู 

สาํหรบัผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี ในสาขาคณติศาสตร ์คณติศาสตรป์ระยกุต ์
คณติศาสตรศกึษา หรอืสาขาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณติศาสตร ์ และผา่นการคดัเลอืก
เขา้ศกึษาในหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ตามประกาศของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

แบบ 2 (ขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร)ู  

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

และเป็นผูร้บัทุนโครงการสง่เสรมิการผลติครทูีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์
และคณติศาสตร ์(สควค.) ระดบัปรญิญาโททางการศกึษา ของสถาบนัสง่เสรมิการ
สอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) ซึง่คุณสมบตักิารเป็นผูร้บัทุนเป็นไปตาม
ประกาศของแหล่งทุน 
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จากการสะทอ้นผลการรบันิสติ ในปีการศกึษา 2557 ของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ และขอ้เสนอแนะจากการประเมนิคณุภาพการศกึษา
ภายใน ระดบัหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2557  สง่ผลใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรและคณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  ไดป้ระชุม
รว่มกนัเพือ่ปรบั “ระบบและกลไกในการรบันิสติ” ในปีการศกึษา 2558   โดยการใหด้าํเนินการ  
“จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7”  ก่อนการดาํเนินการ “นําเสนอผลการ
ตรวจสอบจาํนวนนิสติตามแผนและแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบันิสติ ในปีการศกึษา 
2558  ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุมคณะวทิยาศาสตร ์  
ดงัแผนผงั  
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1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กําหนดเปา้หมายของการรับนิสิต จํานวนรับนิสิตและคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัครสอบคัดเลือกเข้าเปน็นสิิต
โดยอ้างอิงข้อมูลจาก รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  / ภาระงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์

และ รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ของปกีารศึกษาก่อนหนา้

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กําหนดคุณสมบัติและขออนมัุติแต่งต้ังคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ

3. บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศเปดิรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเปน็นิสิต (แบบไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพ)    

4. บัณฑิตวิทยาลัย
จัดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษท่ัวไป และข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา

8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาและตัดสินผลการสอบคัดเลือกเข้าเปน็นสิิต

แล้วส่งรายช่ือผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเปน็นิสิต ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย

9. บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเปน็นสิิต (แบบไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพ)     

10. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ตรวจสอบจํานวนนิสิต และพิจารณาความต้องการรับนิสิตตามแผนการรับ

7. บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณเ์ชิงวิชาการ และจัดสอบสัมภาษณเ์ชิงวิชาการ

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาและตัดสินผลข้อเขียนภาษาอังกฤษท่ัวไป และข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา

แล้วส่งรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณเ์ชิงวิชาการ ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย

BAC

6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กําหนดคุณสมบัติและขออนมัุติแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสัมภาษณวิ์ชาการ

ไม่ตอ้งการตอ้งการ
ต้องการ

จํานวนนิสิตตามแผนการรับ
หรือไม่

D  

แผนผงั 3.1(1)  ระบบและกลไกในการรบันิสติ 
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แผนผงั 3.1(1)  ระบบและกลไกในการรบันิสติ (ต่อ)   
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จากแผนผงั  ในปีการศกึษา 2558  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการรบันิสติ และมผีลการ
ดาํเนินงานดงัน้ี    

1. กาํหนดเป้าหมายของการรบันิสิต  จาํนวนรบันิสิตและคณุสมบติัของผูมี้สิทธ์ิสมคัร
สอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิต   

เมือ่วนัที ่3 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดเป้าหมายของการรบันิสติ  จาํนวนรบันิสติและ
คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ในภาคตน้ (รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 2558  โดยอา้งองิขอ้มลูจาก รายละเอยีดของ
หลกัสตูร (มคอ.2) / ภาระงานของอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์ และรายงานผลการดาํเนินงานของ
หลกัสตูร (มคอ.7) ของปีการศกึษา 2557  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558  กาํหนดใหม้กีารรบันิสติทัง้แบบไมข่อรบัใบประกอบ
วชิาชพี สาํหรบัผูส้มคัรทัว่ไป จาํนวน 10 คน  และแบบขอรบัใบประกอบวชิาชพี สาํหรบัผูร้บัทุน
โครงการสง่เสรมิการผลติครทูีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์(สควค.) ระยะที ่3 
(พ.ศ. 2555 – 2560) ของสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) จาํนวน 15 คน   
โดยคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติทัง้แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพีและแบบ
ขอรบัใบประกอบวชิาชพี  ใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุในรายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.2) หลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  

2) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง จาํนวนรบั
นิสติและคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพี) ในภาคตน้ (รอบ 1)  ประจาํปีการศกึษา 2558  สง่ไปยงั
บณัฑติวทิยาลยั เพือ่ประกาศรบัสมคัรและจดัสอบคดัเลอืก  (M.Ed.Math_58_3.1_1) 

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

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดคุณสมบตัขิองคณะกรรมการออกและตรวจขอ้สอบ
คดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหค้ณะกรรมการออกและตรวจขอ้สอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ตอ้งมคีณุวุฒริะดบัปรญิญาเอก ในสาขาวชิาคณติศาสตร
ศกึษาหรอืคณติศาสตร ์ และมคีวามเชีย่วชาญในเน้ือหาวชิาทีจ่ดัทาํขอ้สอบ  

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

3) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ทาํบนัทกึ
ขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการออกและตรวจขอ้สอบระดบัปรญิญามหาบณัฑติ  
ในภาคตน้ (รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 2558  สง่ไปยงับณัฑติวทิยาลยั เพือ่ขออนุมตัแิต่งตัง้ 
(M.Ed.Math_58_3.1_2) 

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

3. ประกาศเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิต (แบบไม่ขอรบัใบประกอบวิชาชีพ) 
บณัฑติวทิยาลยั ประกาศเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษา

มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพี) ในภาคตน้ (รอบ 1) ประจาํปี
การศกึษา 2558  ทางอนิเตอรเ์น็ตทีเ่วบ็ไซด ์ http://grad.swu.ac.th  และ http://admission.swu.ac.th  
ตัง้แต่วนัที ่ 5 มกราคม –28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2558  และมรีะเบยีบการรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็น
นิสติระดบับณัฑติศกึษา ในภาคตน้ (รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 2558  (M.Ed.Math_58_3.1_4) 

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

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

5. พิจารณาและตดัสินผลสอบข้อเขียนภาษาองักฤษทัว่ไป และข้อเขียนวิชาเฉพาะ
สาขา  แล้วส่งรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบสมัภาษณ์เชิงวิชาการ ไปยงับณัฑิตวิทยาลยั 

เมือ่วนัที ่24 มนีาคม พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดเกณฑใ์นการตดัสนิผลการสอบขอ้เขยีน
ภาษาองักฤษทัว่ไปและขอ้เขยีนวชิาเฉพาะสาขา และพจิารณาคะแนนสอบขอ้เขยีนภาษาองักฤษทัว่ไป 
และคะแนนสอบขอ้เขยีนวชิาเฉพาะสาขา แลว้ตดัสนิผลตามเกณฑท์ีก่าํหนด  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) ตดัสนิผลใหม้ผีูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์วชิาการ  ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558   
จาํนวน 8 คน  

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

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

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดคุณสมบตัขิองคณะกรรมการสอบสมัภาษณ์วชิาการ 
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 
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1) คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์วชิาการ หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ตอ้งมคีุณวุฒริะดบัปรญิญาเอก ในสาขาวชิาคณติศาสตรศกึษาหรอืคณติศาสตร ์และมคีวาม
เชีย่วชาญในสาขาวชิาทีจ่ดัทาํขอ้สอบ   

2) กาํหนดใหค้ณะกรรมการสอบสมัภาษณ์วชิาการ ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558  มี
จาํนวน 3 คน  ไดแ้ก่  (1)  อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารภุรณ์  (2)  อาจารย ์ดร. สายณัห ์ โสธะโร  และ
(3)  อาจารย ์ดร. เสรมิศร ี ไทยแท ้

3) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัิ
แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์วชิาการ ระดบัปรญิญามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ประจาํปี
การศกึษา 2558  สง่ไปยงับณัฑติวทิยาลยัเพือ่ขออนุมตัแิต่งตัง้  (M.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 เพือ่คดัเลอืกเป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ ในภาคตน้ (รอบ 1)  ประจาํปีการศกึษา 2558  จดัสอบสมัภาษณ์เชงิวชิาการ  

8. พิจารณาและตดัสินผลการสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิต  แล้วส่งรายช่ือผูส้อบผา่นการ
คดัเลือกเข้าเป็นนิสิต ไปยงับณัฑิตวิทยาลยั 

เมือ่วนัที ่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดเกณฑแ์ละตดัสนิผลการสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพี)  ในภาคตน้ 
(รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 2558  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) ผูส้อบผา่นคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพี) ในภาคตน้ (รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 2558  มจีาํนวน 1 คน  

2) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ ผลการสอบ
คดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(แบบไมข่อรบัใบประกอบ
วชิาชพี)  ในภาคตน้ (รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 2558  สง่ไปยงับณัฑติวทิยาลยั เพือ่ประกาศผลการ
สอบคดัเลอืกทางอนิเตอรเ์น็ต  (M.Ed.Math_58_3.1_8)  
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9. ประกาศผลการสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิต (แบบไม่ขอรบัใบประกอบวิชาชีพ) 
เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  บณัฑติวทิยาลยั  ประกาศผลการสอบคดัเลอืกเขา้เป็น

นิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพี)   
ในภาคตน้ (รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 2558  ทางอนิเตอรเ์น็ตทีเ่วบ็ไซด ์ http://grad.swu.ac.th  และ 
http://admission.swu.ac.th  (M.Ed.Math_58_3.1_9) 

10. ตรวจสอบจาํนวนนิสิต และพิจารณาความต้องการรบันิสิตตามแผนการรบั 
เมือ่วนัที ่6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่พจิารณาจาํนวนผูส้อบผา่นการคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ  
(แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพี)  จาํนวนนิสติตามแผนการรบั และความตอ้งการรบัสมคัรนิสติเพิม่
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแผนการรบั  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหเ้ปิดรบัสมคัรนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
เพิม่เตมิ  เน่ืองจากจาํนวนผูส้อบผา่นการคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ (แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพี)  
มเีพยีง 1 คนเทา่นัน้  ซึง่ไม่เป็นไปตามแผนการรบัทีก่าํหนดไว ้ 

2) กาํหนดใหเ้พิม่จาํนวนรอบในการเปิดรบัสมคัรนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพี) อยา่งน้อยอกี 2 รอบ ในปีการศกึษา 2559  
(M.Ed.Math_58_3.1_10) 

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

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่สะทอ้นปญัหาจาํนวนนิสติ และหาแนวทางเพิม่จาํนวนนิสติ
ใหเ้ป็นไปตามแผนการรบั  ซึง่ไดแ้ก่ (1) เปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ (แบบไมข่อรบัใบ
ประกอบวชิาชพี) รอบถดัไป ผา่นขัน้ตอนการสอบคดัเลอืกของบณัฑติวทิยาลยั  และ (2) เขา้รว่ม
โครงการความรว่มมอืในการผลติบณัฑติระหวา่งมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กบัสถาบนัสง่เสรมิการ
สอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) ภายใตโ้ครงการสง่เสรมิการผลติครทูีม่คีวามสามารถพเิศษ
ทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์(สควค.) ระยะที ่3 (พ.ศ. 2555 – 2560)  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหป้ระกาศเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(แบบขอรบัใบประกอบวชิาชพี)  ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558  ใน
โครงการสง่เสรมิการผลติครทูีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์(สควค.) ระยะที ่3 
(พ.ศ. 2555 – 2560) ของสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.)   โดยไม่ตอ้ง
ประกาศเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพี) เพิม่เตมิ เน่ืองจากผูส้มคัรขอรบัทุนสควค. และตอ้งการเรยีนทีศ่นูย์
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มจีาํนวนมากพอเพยีงตามแผนการรบันิสติ 

2) มอบหมายให ้อาจารย ์ดร.รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์ เป็นผูป้ระสานงานของสาขาวชิา
คณติศาสตร ์ในเรือ่ง การประกาศเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
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สาขาวชิาคณติศาสตร ์(แบบขอรบัใบประกอบวชิาชพี) ในภาคตน้ ประจาํปีการศกึษา 2558  ในโครงการ
สง่เสรมิการผลติครทูีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์(สควค.) ระยะที ่3  
(พ.ศ. 2555 – 2560) ของสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.)  
(M.Ed.Math_58_3.1_11) 

12. ประกาศเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิต (แบบขอใบประกอบวิชาชีพคร)ู 
สาํหรบัผูส้มคัรรบัทุนโครงการ สควค. 

บณัฑติวทิยาลยั ประกาศเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(แบบขอรบัใบประกอบวชิาชพี)  ในภาคตน้ (รอบ 2) ประจาํปี
การศกึษา 2558  สาํหรบัผูส้มคัรรบัทุนโครงการ สควค.  ทางอนิเตอรเ์น็ตทีเ่วบ็ไซด ์ 
http://grad.swu.ac.th  และ http://admission.swu.ac.th  และมรีะเบยีบการรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้
เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา ในภาคตน้ (รอบ 2) ประจาํปีการศกึษา 2558  (M.Ed.Math_58_3.1_12)   

13. กาํหนดคณุสมบติัและขออนุมติัแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์เชิงวิชาการ  
สาํหรบัผูร้บัทุนโครงการ สควค. 

เมือ่วนัที ่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดคุณสมบตัขิองคณะกรรมการสอบสมัภาษณ์เชงิ
วชิาการ สาํหรบัผูส้มคัรรบัทุนโครงการ สควค. ระดบัปรญิญามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 
ซึง่มตทิีป่ระชมุ มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหค้ณะกรรมการสอบสมัภาษณ์เชงิวชิาการ สาํหรบัผูส้มคัรรบัทุนโครงการ 
สควค. ระดบัปรญิญามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ตอ้งมคีุณวุฒริะดบัปรญิญาเอก ในสาขาวชิา
คณติศาสตรศกึษาหรอืคณติศาสตร ์ และมคีวามเชีย่วชาญในสาขาวชิาทีจ่ดัทาํขอ้สอบ  

2) กาํหนดใหค้ณะกรรมการสอบสมัภาษณ์วชิาการ สาํหรบัผูส้มคัรรบัทนุโครงการ สควค. 
ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558  มจีาํนวน 4 คน  ซึง่ไดแ้ก่ (1)  อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารภุรณ์   
(2)  อาจารย ์ดร. ขวญั  เพยีซา้ย  (3)  อาจารย ์ดร. สุกญัญา หะยสีาและ  และ (4)  อาจารย ์ดร. ญานิน  
กองทพิย ์ 

3) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัิ
แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์วชิาการ  สาํหรบัผูส้มคัรรบัทุนโครงการ สควค.  สง่ไปยงัคณะ
วทิยาศาสตร ์เพือ่ขออนุมตัแิต่งตัง้ (M.Ed.Math_58_3.1_13) 

คณะวทิยาศาสตร ์มคีาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์วชิาการ สาํหรบัผูส้มคัรรบัทุน
โครงการ สควค.  ในภาคตน้ ประจาํปีการศกึษา 2558  (M.Ed.Math_58_3.1_14 ) 

14. จดัสอบสมัภาษณ์เชิงวิชาการ สาํหรบัผูส้มคัรรบัทนุโครงการ สควค. 
เมือ่วนัที ่16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์วชิาการ สาํหรบัผูส้มคัรรบั

ทุนโครงการ สควค.  ไดด้าํเนินการจดัสอบสมัภาษณ์ผูส้มคัรรบัทุนโครงการ ระดบัปรญิญาโททาง
การศกึษา (ทนุ Premium) สาขาวชิาคณติศาสตร ์ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558    
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15. พิจารณาและตดัสินผลการสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิต สาํหรบัผูส้มคัรรบัทุน
โครงการ สควค. 

เมือ่วนัที ่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดเกณฑแ์ละตดัสนิผลการสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(แบบขอรบัใบประกอบวชิาชพี) ในภาคตน้ 
ประจาํปีการศกึษา 2558  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) ตดัสนิผลใหผู้ส้มคัรรบัทุนในโครงการสง่เสรมิการผลติครทูีม่คีวามสามารถพเิศษทาง
วทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์(สควค.) ระยะที ่3 (พ.ศ. 2555 – 2560) ของสถาบนัสง่เสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) สอบผา่นคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(แบบขอรบัใบประกอบวชิาชพี)  ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558  จาํนวน 4 คน 

2) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง รายชื่อ
ผูส้อบผา่นการคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(แบบขอรบัใบ
ประกอบวชิาชพี) ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558  สง่ไปยงับณัฑติวทิยาลยั เพือ่ดาํเนินการประกาศต่อไป 
(M.Ed.Math_58_3.1_15) 

16. ประกาศผลการสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิต สาํหรบัผูส้มคัรรบัทนุโครงการ สควค. 
บณัฑติวทิยาลยั ประกาศผลการสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา ภาคตน้  

ประจาํปีการศกึษา 2558 (รอบ 2 ขัน้สดุทา้ย) ทางอนิเตอรเ์น็ตทีเ่วบ็ไซด ์ http://grad.swu.ac.th  และ 
http://admission.swu.ac.th  ซึง่ไดนิ้สติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(แบบ
ขอรบัใบประกอบวชิาชพี) ทีเ่ป็นผูร้บัทุนโครงการ สควค. จาํนวน 4 คน  (M.Ed.Math_58_3.1_16) 

17. สะท้อนผลการรบันิสิตและหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบันิสิต  
สาํหรบัปีการศึกษาถดัไป  

เมือ่วนัที ่5 สงิหาคม พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ประชุมรว่มกนัเพือ่สะทอ้นผลการรบันิสติและหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไก
ในการรบันิสติ  สาํหรบัปีการศกึษา 2559  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) จากสถติกิารรบันิสติ ตัง้แต่ปีการศกึษา 2554 – 2557  จาํนวนนิสติทีล่งทะเบยีนเรยีน 
มน้ีอยกวา่ จาํนวนรบันิสติตามแผนการรบั นัน้ อาจมาจากสาเหตุ ต่อไปน้ี 

1.1)  ผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ (แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพี)  
ทีส่าํเรจ็การศกึษาวทิยาศาสตรบณัฑติมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นการศกึษาไมเ่พยีงพอ  จงึทาํขอ้สอบ
ขอ้เขยีนวชิาเฉพาะหมวดวชิาคณติศาสตรศกึษาไมไ่ด ้ 

1.2)  ผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ (แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพี)  
ทีส่าํเรจ็การศกึษาทางการศกึษาบณัฑติมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นคณติศาสตรไ์มเ่พยีงพอ  จงึทาํขอ้สอบ
ขอ้เขยีนวชิาเฉพาะหมวดวชิาคณติศาสตรไ์มไ่ด ้
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1.3)  ผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ (แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพี)  
ทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานและทกัษะในการอา่น ฟงั พดู และเขยีนภาษาองักฤษไมเ่พยีงพอ  จงึทาํขอ้สอบ
ขอ้เขยีนภาษาองักฤษไมไ่ด ้ 

1.4)  ผูส้มคัรรบัทุนโครงการสง่เสรมิการผลติครทูีม่คีวามสามารถพเิศษทาง
วทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์(สควค.) ระดบัปรญิญาโททางการศกึษา ของสถาบนัสง่เสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.)  จาํนวนมาก สอบภาษาองักฤษไมผ่า่น  ทาํใหไ้มม่คีุณสมบตักิาร
เป็นผูร้บัทุนโครงการสควค.  สง่ผลใหไ้มส่ามารถสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(แบบขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร)ู ได ้

2) แนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบันิสติ สาํหรบัปีการศกึษา 2559  ดงัน้ี  
2.1)  บณัฑติควรจดัสอบขอ้เขยีนภาษาองักฤษ และสอบขอ้เขยีนวชิาเฉพาะ  

แยกกนัคนละวนั และควรจดัสอบในช่วงเช้า  เพือ่เอือ้ใหผู้ม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ ทาํ
ขอ้สอบไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 

2.2)  เปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพีคร)ู  อยา่งน้อย 2 รอบ ในปีการศกึษา 2559  

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

3) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ แจง้ขอ้เสนอในทีป่ระชุมบณัฑติ
วทิยาลยั เกีย่วกบั “แนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบันิสติ ในปีการศกึษา 2559 ของ
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร”์  (M.Ed.Math_58_3.1_17) 

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

1) มกีารเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพีคร)ู จาํนวน 3 รอบ  

2) มกีารเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(แบบขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร)ู สาํหรบัผูส้มคัรรบัทนุโครงการสง่เสรมิการผลติครทูีม่ ี
ความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์(สควค.) ระดบัปรญิญาโททางการศกึษา ของ
สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) ในรอบที ่4   

3) มกีารปรบัระเบยีบในการสมคัรรบัทุนโครงการสง่เสรมิการผลติครทูีม่คีวามสามารถ
พเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์(สควค.) ระดบัปรญิญาโททางการศกึษา ของสถาบนัสง่เสรมิ
การสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) โดยเปิดกวา้งใหผู้ส้มคัรสามารถยืน่คะแนนสอบ
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ภาษาองักฤษตามเกณฑท์ีโ่ครงการ สควค.กาํหนดได ้ จนถงึวนัสอบสมัภาษณ์วชิาการ (วนัที ่16 
กรกฎาคม พ.ศ. 2559)  (M.Ed.Math_58_3.1_18) 

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

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  โดยมกีาร
นําเสนอผลการตรวจสอบจาํนวนนิสติตามแผนและแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบันิสติ  
เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการรบันิสติ ในปีการศกึษา 2559  (M.Ed.Math_58_3.1_19) 

19. นําเสนอผลการตรวจสอบจาํนวนนิสิตตามแผนและแนวทางการปรบัปรงุระบบและ
กลไกในการรบันิสิต  ต่อท่ีประชมุภาควิชาคณิตศาสตร ์ เพ่ือนําข้อเสนอแนะเข้าสู่ท่ีประชมุคณะ
วิทยาศาสตร ์

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ นําเสนอผล
การตรวจสอบจาํนวนนิสติตามแผนและแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบันิสติ ในปี
การศกึษา 2558  ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุมคณะวทิยาศาสตร ์  
 

  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  เป็น
หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท ทีม่นิีสติทีส่าํเรจ็การศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) และหลกัสตูร
การศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.) หรอื หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ (ค.บ.)  ในสาขาคณติศาสตร ์ คณติศาสตร์
ประยกุต ์คณติศาสตรศกึษา หรอืสาขาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณติศาสตร ์ ในบรรดานิสติเหล่านัน้มนิีสติที่
สาํเรจ็การศกึษาวทิยาศาสตรบณัฑติบางคนทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นการศกึษาไมเ่พยีงพอ  ในทาํนอง
เดยีวกนัมนิีสติทีส่าํเรจ็การศกึษาทางการศกึษาบณัฑติบางคนทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นคณติศาสตรไ์ม่
เพยีงพอ  นอกจากนัน้ มนิีสติบางคนทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานและทกัษะในการอา่น ฟงั พดู และเขยีน
ภาษาองักฤษไมเ่พยีงพอเชน่กนั   เพือ่ใหนิ้สติมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นการศกึษา  ความรูพ้ืน้ฐาน
ทางดา้นคณติศาสตร ์และความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นภาษาองักฤษทีเ่พยีงพอ   อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2557) จงึไดร้ว่มกนัวางแผนและกาํหนดระบบและกลไกในการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบั
นิสติใหมข่องหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์

จากการสะทอ้นผลการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา ในปีการศกึษา 2557 ของ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ และขอ้เสนอแนะจากการ
ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2557  สง่ผลใหอ้าจารยป์ระจาํ
หลกัสตูรและคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ปรบั “ระบบและกลไกในการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้
ศกึษา ของปีการศกึษา 2558”   โดยให้มี “การจดัโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
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สาํหรบันิสิตระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร”์  แลว้ใหนิ้สติใหมทุ่กคนเขา้รว่มโครงการ
ดงักล่าว  แทน “การมอบหมายใหนิ้สติไปศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง / สนบัสนุนใหเ้ขา้รว่มกจิกรรมทาง
วชิาการ”  ดงัแผนผงั  
 

 

แผนผงั 3.1(2)  ระบบและกลไกในการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา   
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จากแผนผงั  ในปีการศกึษา 2558  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้
ศกึษา  และมผีลการดาํเนินงาน ดงัน้ี    

1. พิจารณาความพร้อมของนิสิตและกาํหนดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา   

เมือ่วนัที ่8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่พจิารณาความพรอ้มของนิสติก่อนเขา้ศกึษา โดยอา้งองิ
ขอ้มลูจากคะแนนสอบขอ้เขยีนภาษาองักฤษทัว่ไป  คะแนนสอบขอ้เขยีนวชิาเฉพาะสาขา และคะแนน
สอบสมัภาษณ์เชงิวชิาการ ใบรายงานผลการเรยีน (Transcript)  ตลอดจนพจิารณาการสะทอ้นผลการ
เตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา ในปีการศกึษา 2557 ของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ และขอ้เสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบั
หลกัสตูร ในปีการศกึษา 2557  แลว้รว่มกนักาํหนดกจิกรรมเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบั
นิสติทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นการศกึษา และ/หรอื ดา้นคณติศาสตร ์ไมเ่พยีงพอ  ซึง่มตทิีป่ระชุม  
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 ์  
นิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและ
กรรมการบรหิารหลกัสตูรเขา้รว่มโครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติระดบั
บณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ประจาํปีการศกึษา 2558  (M.Ed.Math_58_3.1_20) 

2. ขออนุมติัจดั โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สาํหรบันิสิตระดบั
บณัฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตร ์

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ เขยีนขอ้เสนอ “โครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้
ศกึษา สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ประจาํปีการศกึษา 2558”  ทาํบนัทกึ
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ขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตั ิ“โครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ประจาํปีการศกึษา 2558” ผา่นภาควชิาคณติศาสตร ์ สง่ไปยงัคณะวทิยาศาสตร ์ 
(M.Ed.Math_58_3.1_21) 

3. เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และทาํแบบประเมินความพึง
พอใจท่ีมีต่อโครงการ และระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมก่อนศึกษา 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ประชาสมัพนัธใ์ห้
นิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ นิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและกรรมการบรหิารหลกัสตูรเขา้รว่มโครงการเตรยีม
ความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษาดงักล่าว  

วนัที ่13-14  สงิหาคม พ.ศ. 2558  เวลา 9.00 – 16.00 น.  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดจ้ดั “โครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบั
นิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ประจาํปีการศกึษา 2558”  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
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดใ้หนิ้สติและอาจารยท์ีเ่ขา้รว่มโครงการทาํ “แบบ
ประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอโครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ประจาํปีการศกึษา 2558”  (M.Ed.Math_58_3.1_22) 

4.  ตรวจสอบผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต และหาแนวทางปรบัปรงุระบบ
และกลไกในการเตรียมความพร้อมก่อนศึกษา 

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

เมือ่วนัที ่3 กนัยายน พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ตรวจสอบผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอโครงการ
เตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ประจาํปี
การศกึษา 2558  ของนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ทีเ่ขา้รว่มโครงการ  
ตลอดจนหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการเตรยีมความพรอ้มก่อนศกึษา ในปีการศกึษา 2559
ซึง่มตทิีป่ระชมุ มดีงัน้ี 
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1) กาํหนดใหจ้ดัโครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติระดบั
บณัฑติศกึษา สาขาคณติศาสตร ์ อยา่งต่อเน่ืองอกีในปีการศกึษา 2559  โดยอาจจดัเป็น 2 ชว่ง คอื  
ก่อนเปิดเรยีนภาคตน้  และก่อนเปิดเรยีนภาคปลาย  โดยทีภ่าคตน้อาจเป็นการเตรยีมความพรอ้มใน
การศกึษาใหก้บันิสติ  และภาคปลายเป็นการศกึษาเรยีนรูร้ว่มกนัระหวา่งนิสติและอาจารยผ์ูส้อนหรอื
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัความเหมาะสม 

2) กาํหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนตรวจสอบความรูพ้ืน้ฐานหรอืปรบัความรูพ้ืน้ฐานของนิสติ
ก่อนเรยีน  ต่อไปอกีในปีการศกึษา 2559  (M.Ed.Math_58_3.1_23) 

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

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  โดยมกีาร
นําเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจและแนวทางในการปรบัปรงุระบบและกลไกในการเตรยีมความ
พรอ้มก่อนศกึษา เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการเตรยีมความพรอ้มก่อนศกึษา ในปีการศกึษา 2559 
(M.Ed.Math_58_3.1_24) 

6. นําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการ
เตรียมความพร้อมก่อนศึกษา 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ นําเสนอผล
การประเมนิความพงึพอใจและแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการเตรยีมความพรอ้มก่อนศกึษา ใน
ปีการศกึษา 2558  ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุมคณะ
วทิยาศาสตร ์  
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร
M.Ed.Math_58_3.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเรือ่ง จาํนวนรบันิสติและ

คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ในภาคตน้ (รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 
2558 

M.Ed.Math_58_3.1_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเรือ่ง คณะกรรมการออก
และตรวจขอ้สอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ในภาคตน้ (รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 2558 

M.Ed.Math_58_3.1_3 คาํสัง่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการฝา่ย
สนบัสนุนการสอบและตดัสนิผลระดบับณัฑติศกึษา ในภาคตน้ (รอบ 1) 
ประจาํปีการศกึษา 2558 



หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์      หน้า  30 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร
M.Ed.Math_58_3.1_4 ระเบยีบการรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา ในภาค

ตน้ (รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 2558 
M.Ed.Math_58_3.1_5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเรือ่ง การตดัสนิผลการ

สอบขอ้เขยีนภาษาองักฤษทัว่ไปและขอ้เขยีนวชิาเฉพาะสาขา ในภาคตน้ 
(รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 2558 

M.Ed.Math_58_3.1_6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเรือ่ง คณะกรรมการสอบ
สมัภาษณ์วชิาการ หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
ในภาคตน้ (รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 2558 

M.Ed.Math_58_3.1_7 คาํสัง่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการปฏบิตังิาน
ในวนัสอบสมัภาษณ์/ สมัภาษณ์วชิาการเพือ่คดัเลอืกเป็นนิสติ ระดบั
บณัฑติศกึษา ภาคตน้ (รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 2558 

M.Ed.Math_58_3.1_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเรือ่ง การตดัสนิผลการ
สอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร(์แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพี)  ในภาคตน้ (รอบ 1) 
ประจาํปีการศกึษา 2558

M.Ed.Math_58_3.1_9 ประกาศผลการสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพี) ในภาคตน้  
(รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 2558 

M.Ed.Math_58_3.1_10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเรือ่ง จาํนวนนิสติและ
ความตอ้งการรบันิสติตามแผนการรบั (แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพี)  
ในภาคตน้ (รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 2558 

M.Ed.Math_58_3.1_11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเรือ่งจาํนวนนิสติและ
แนวทางเพิม่จาํนวนนิสติใหเ้ป็นไปตามแผนการรบั 

M.Ed.Math_58_3.1_12 ระเบยีบการรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา ในภาค
ตน้ (รอบ 2) ประจาํปีการศกึษา 2558

M.Ed.Math_58_3.1_13 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเรือ่งคณะกรรมการสอบ
สมัภาษณ์เชงิวชิาการ สาํหรบัผูส้มคัรรบัทุนโครงการ สควค. ระดบัปรญิญา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ในภาคตน้ ประจาํปีการศกึษา 2558 

M.Ed.Math_58_3.1_14 คาํสัง่คณะวทิยาศาสตร ์เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสมัภาษณ์วชิาการ  
สาํหรบัผูส้มคัรรบัทุนโครงการ สควค.  ในภาคตน้ ประจาํปีการศกึษา 2558 

M.Ed.Math_58_3.1_15 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง การตดัสนิผลการ
สอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร(์แบบขอรบัใบประกอบวชิาชพี) ในภาคตน้ ประจาํปีการศกึษา
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รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร
2558 

M.Ed.Math_58_3.1_16 ประกาศผลการสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา ภาคตน้  
ประจาํปีการศกึษา 2558 (รอบ 2 ขัน้สดุทา้ย) 

M.Ed.Math_58_3.1_17 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเรือ่ง การสะทอ้นผลการ
รบันิสติและหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบันิสติ  สาํหรบัปี
การศกึษา 

M.Ed.Math_58_3.1_18 ระเบยีบการรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา ในภาค
ตน้ (รอบ 1-4) ประจาํปีการศกึษา 2559 

M.Ed.Math_58_3.1_19 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  
ประจาํปีการศกึษา 2558 

M.Ed.Math_58_3.1_20 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเรือ่งผลการตรวจสอบ
จาํนวนนิสติตามแผนและแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบั
นิสติ ในปีการศกึษา 2558   

M.Ed.Math_58_3.1_21 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเรือ่งการเตรยีมความ
พรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร์
ประจาํปีการศกึษา 2558 

M.Ed.Math_58_3.1_22 โครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา 
สาขาวชิาคณติศาสตรป์ระจาํปีการศกึษา 2558 

M.Ed.Math_58_3.1_23 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอโครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา 
สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตรป์ระจาํปีการศกึษา 
2558 

M.Ed.Math_58_3.1_24 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเรือ่งผลการประเมนิความ
พงึพอใจทีม่ต่ีอโครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติระดบั
บณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา 

M.Ed.Math_58_3.1_25 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
 
  



หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์      หน้า  32 

การส่งเสริมและพฒันานิสิต  (ตวับง่ช้ีท่ี 3.2) 

  การควบคมุดแูลการให้คาํปรึกษาปริญญานิพนธ ์แก่บณัฑิตศึกษา  

จากการสะทอ้นผลการควบคุมดแูลการใหค้าํปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ก่บณัฑติศกึษา  
ในปีการศกึษา 2557 ของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 
และขอ้เสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2557   
สง่ผลใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรและคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  ไดป้ระชมุรว่มกนัเพือ่ปรบั “ระบบและกลไกในการ
ควบคุมดแูลการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธแ์ก่บณัฑติศกึษา ของปีการศกึษา 2558”  โดยการ
ปรบัให ้“กรรมการบริหารหลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์แต่ละคน  
รบัเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ”์ ใหแ้ก่นิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์อยา่งน้อย 1 คน”  โดยขึน้อยูก่บัหวัขอ้วจิยัทีนิ่สติสนใจ และความเชีย่วชาญของ
กรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ แต่ละทา่น  นอกจากนัน้ยงัปรบัใหม้กีารจดั “โครงการการนําเสนอหวัข้อ
วิจยั (Pre-Proposal)  สาํหรบันิสิตระดบับณัฑิตศึกษา  สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ประจาํปีการศึกษา 
2558” เพือ่กระตุน้ใหนิ้สติเรง่นําเสนอหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ ซึง่สง่ผลใหนิ้สติยืน่สอบพจิารณาเคา้โครง 
ปรญิญานิพนธ ์และดาํเนินการทาํปรญิญานิพนธไ์ดเ้รว็ขึน้ ตามกรอบระยะเวลาทีห่ลกัสตูรกาํหนด  แลว้
ประชาสมัพนัธใ์หนิ้สติทุกคนเขา้รว่มโครงการดงักล่าว  ตลอดจนมกีารจดัทาํ “สมดุบนัทึกการให้
คาํปรึกษาทัง้ด้านวิชาการและปริญญานิพนธ”์  ขึน้เพือ่บนัทกึความกา้วหน้าของนิสติในการทาํ
ปรญิญานิพนธ ์ ดงัแผนผงั 

  



หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์      หน้า  33 

 

 

แผนผงั 3.2(1)   ระบบและกลไกในการควบคุมดแูลการใหค้าํปรกึษาปรญิญานิพนธ ์แก่บณัฑติศกึษา 

 



 

จากแผนผงั  ในปีการศกึษา 2558  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการควบคุมดแูลการให้
คาํปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ก่บณัฑติศกึษา  และมผีลการดาํเนินงานดงัน้ี    

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

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

1) ขอบเขตของการทาํปรญิญานิพนธข์องนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพีคร)ู สามารถทาํไดท้ัง้ดา้นคณติศาสตร ์และดา้นการเรยีน
การสอนคณติศาสตร ์ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัความสนใจของนิสติ  ในขณะที ่นิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(แบบขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร)ู สามารถทาํไดเ้พยีงดา้นการเรยีนการสอน
คณติศาสตร ์เทา่นัน้ ทัง้น้ีเป็นไปตามนโยบายของโครงการสง่เสรมิการผลติครทูีม่คีวามสามารถพเิศษ
ทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์(สควค.) ของสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
(สสวท.)  

2) เกณฑใ์นการสาํเรจ็การศกึษา  เป็นไปตามรายละเอยีดของ มคอ.2 หลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ วา่ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 หมวดที ่9 การขอรบัปรญิญาหรอื
ประกาศนียบตัร ขอ้ที ่48  

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

2. รวบรวมบทคดัย่อ / ปริญญานิพนธ ์/ บทความงานวิจยัท่ีได้รบัการตีพิมพแ์ละ
เผยแพร่ ของบณัฑิตรุ่นก่อนหน้า และแหล่งสืบค้น 

เมือ่วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่วางแผนในรวบรวมบทคดัยอ่ / ปรญิญานิพนธ ์/ บทความ
งานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพแ์ละเผยแพร ่ของบณัฑติรุน่ก่อนหน้า และแหล่งสบืคน้งานวจิยั  เพือ่ใหนิ้สติมี
แหล่งขอ้มลูในการศกึษาคน้ควา้และทาํปรญิญานิพนธ ์ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 
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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 และแหล่งสบืคน้งานวจิยั แลว้จดัทาํเป็นแฟ้ม เพือ่เป็นเอกสารประกอบการเรยีนการสอนใน
รายวชิาวจิยัและสมัมนาทางคณติศาสตรศกึษา  (M.Ed.Math_58_3.2_2) 

3. นําเสนอหวัข้อหรือประเดน็ท่ีน่าสนใจ และสามารถนําไปใช้เป็นหวัข้อปริญญา
นิพนธไ์ด้  

อาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาวจิยัและสมัมนาทางคณติศาสตรศกึษา และอื่นๆ มกีารนําเสนอหวัขอ้
หรอืประเดน็ทีน่่าสนใจและสามารถนําไปใชเ้ป็นหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ เพือ่จุดประกายความคดิในการทาํ
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 ์ เพือ่นําเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ 

เมือ่วนัที ่2 มนีาคม พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่วางแผนและกาํหนดอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธใ์หแ้ก่
นิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์และนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์แต่ละคน ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหก้รรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์แต่
ละคน รบัเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์(หลกั/รว่ม) ใหแ้ก่นิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์อยา่งน้อย 1 คน ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัหวัขอ้วจิยัทีนิ่สติสนใจ และความเชีย่วชาญของ
กรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ แต่ละทา่น  โดยอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธท์ีก่าํหนดนัน้อาจ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ แจง้รายชื่ออาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญา
นิพนธ ์ ใหแ้ก่นิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์รบัทราบ  โดยอาจารยท์ี่
ปรกึษาปรญิญานิพนธท์ีก่าํหนดนัน้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  (M.Ed.Math_58_3.2_3) 
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4. ขออนุมติัจดัโครงการการนําเสนอหวัข้อวิจยั (Pre-Proposal) และจดัทาํสมดุบนัทึก
ให้คาํปรึกษาทัง้ด้านวิชาการและด้านการวิจยั สาํหรบันิสิตระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์ 

เมือ่วนัที ่7 เมษายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่วางแผนจดัโครงการการนําเสนอหวัขอ้วจิยั (Pre-
Proposal) และจดัทาํสมดุบนัทกึใหค้าํปรกึษาทัง้ดา้นวชิาการและดา้นการวจิยั สาํหรบันิสติระดบั
บณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหจ้ดั “โครงการการนําเสนอหวัข้อวิจยั (Pre-Proposal) สาํหรบันิสิต
ระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร”์  ชว่งเดอืนพฤษภาคม – มถุินายน พ.ศ. 2559  โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกั คอื เพือ่ใหนิ้สติระดบับณัฑติศกึษา  สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดม้โีอกาสนําเสนอหวัขอ้
วจิยัทีส่นใจ ต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  และรบัฟงัขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการวจิยัของ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและคณาจารยข์องภาควชิาคณติศาสตรท์ีเ่ขา้รว่มโครงการ   ตลอดจน
จดัทาํสมดุบนัทกึใหค้าํปรกึษาทัง้ดา้นวชิาการและดา้นการวจิยั สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์

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

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

4) กาํหนดใหจ้ดัทาํสมดุบนัทกึใหค้าํปรกึษาทัง้ดา้นวชิาการและดา้นการวจิยั สาํหรบันิสติ
ระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ แลว้มอบใหนิ้สติคนละ 1 เล่ม สาํหรบับนัทกึรายละเอยีดใน
การใหค้าํปรกึษาทัง้ดา้นวชิาการและดา้นการวจิยั ตามรปูแบบทีป่ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ 
นําเสนอ  (M.Ed.Math_58_3.2_4) 

เมือ่วนัที ่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดจ้ดั “โครงการการนําเสนอหวัข้อวิจยั (Pre-Proposal) สาํหรบันิสิตระดบั
บณัฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร”์ ณ หอ้งประชุม 10 – 210  ของภาควชิาคณติศาสตร ์คณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  โดยมนิีสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์จาํนวน 3 คน นําเสนอหวัขอ้วจิยัทีส่นใจต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ  และรบัฟงั
ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการวจิยัของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทีเ่ขา้รว่มโครงการ     
(M.Ed.Math_58_3.2_5) 

จากขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการวจิยัของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทีเ่ขา้รว่มโครงการฯ  
สง่ผลใหนิ้สติทัง้สามคนทีนํ่าเสนอหวัขอ้วจิยัเหน็แนวทางในการทาํวจิยั/ปรญิญานิพนธ ์ จนสามารถยืน่
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สอบเคา้โครงปรญิญานิพนธไ์ดใ้นวนัที ่16 มถุินายน พ.ศ. 2559  และยงัสง่ผลใหม้นิีสติ จาํนวน 3 คน 
ขอนําเสนอหวัขอ้วจิยั ในวนัที ่17 มถุินายน พ.ศ. 2559   

5. ควบคมุดแูลการให้คาํปรึกษาหวัข้อปริญญานิพนธแ์ก่บณัฑิตศึกษา 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดค้วบคุมดแูล

การใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธแ์ก่บณัฑติศกึษา โดยการกาํหนดขอบเขตของการทาํปรญิญา
นิพนธ ์และเกณฑใ์นการสาํเรจ็การศกึษา ของนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 
กาํหนดอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์(หลกั/รว่ม)  จดัโครงการการนําเสนอหวัขอ้วจิยั (Pre-Proposal) 
สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ และมอบสมดุบนัทกึใหค้าํปรกึษาทัง้ดา้นวชิาการ
และดา้นการวจิยั สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษาแต่ละคน  ทาํใหนิ้สติมคีวามกระตอืรอืรน้ทีท่าํวจิยั/
ปรญิญานิพนธม์ากขึน้ และเขา้ขอคาํปรกึษาหวัขอ้วจิยั/ปรญิญานิพนธจ์ากอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญา
นิพนธ ์(หลกั/รว่ม) มากขึน้    

6. สะท้อนผลการควบคมุดแูลและการให้คาํปรึกษาหวัข้อปริญญานิพนธแ์ก่นิสิตและ
หาแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการควบคมุการดแูลและการให้คาํปรึกษาหวัข้อ
ปริญญานิพนธ ์

เมือ่วนัที ่20 มถุินายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่สะทอ้นผลการควบคมุ การดแูล และการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้
ปรญิญานิพนธ ์ประจาํปีการศกึษา 2558  ของนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ (กศ.ม.) สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ ตลอดจนหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการควบคุม การดแูล และการใหค้าํปรกึษา
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) กาํหนดใหจ้ดัทาํสมดุบนัทกึใหค้าํปรกึษาทัง้ดา้นวชิาการและดา้นการวจิยั สาํหรบันิสติ
ระดบับณัฑติศกึษา อยา่งต่อเน่ืองในปีการศกึษา 2559  และสนบัสนุนใหนิ้สติและอาจารยท์ีป่รกึษา
บนัทกึทุกครัง้อยา่งต่อเน่ือง  และในแต่ละภาคการศกึษาใหนิ้สติรายงานความกา้วหน้าทัง้ดา้นวชิาการ
และดา้นการวจิยัแก่อาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการ 

3) กาํหนดใหม้กีารพจิารณาความเชีย่วชาญและภาระงานดา้นการควบคุมปรญิญานิพนธ์
ของกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ แต่ละทา่น เพือ่กาํหนดอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์(หลกั/รว่ม) ให้
นิสติอยา่งต่อเน่ืองอกีในปีการศกึษา 2559  (M.Ed.Math_58_3.2_6) 
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7. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7   
เมือ่วนัที ่ 22 มถุินายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  โดยมกีาร
นําเสนอผลการควบคุมดแูลการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธแ์ก่บณัฑติศกึษา  ผลการสอบเคา้โครง
ปรญิญานิพนธข์องนิสติ จาํนวน 3 คน  และแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการควบคุมดแูลการให้
คาํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธแ์ก่บณัฑติศกึษา ในปีการศกึษา 2558  เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการ
ควบคุมดแูลการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธแ์ก่บณัฑติศกึษา ในปีการศกึษา 2559  
(M.Ed.Math_58_3.2_7) 

8. นําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการ
ควบคมุดแูลการให้คาํปรึกษาหวัข้อปริญญานิพนธแ์ก่บณัฑิตศึกษา 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดนํ้าเสนอผล
การควบคุมดแูลการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธแ์ก่บณัฑติศกึษา ผลการสอบเคา้โครงปรญิญา
นิพนธข์องนิสติ จาํนวน 3 คน  และแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการควบคุมดแูลการใหค้าํปรกึษา
หวัขอ้ปรญิญานิพนธแ์ก่บณัฑติศกึษา ในปีการศกึษา 2558  ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ เพือ่นํา
ขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุมคณะวทิยาศาสตร ์  
 

  กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

จากการสะทอ้นผลการจดักจิกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสติและการเสรมิสรา้งทกัษะการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ในปีการศกึษา 2557 ของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ สง่ผลใหค้ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  ไดป้ระชมุรว่มกนัเพือ่ปรบั “ระบบและกลไกในการจดั
กจิกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสติและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ของปี
การศกึษา 2558”  โดยการตดัขัน้ตอน “การตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนและหาแนวทางแกข้อ้รอ้งเรยีน แลว้
แจง้ผลการแกข้อ้รอ้งเรยีนแก่นิสติ” ออก  ดงัแผนผงั 
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แผนผงั 3.2(3)   ระบบและกลไกในการพฒันาศกัยภาพของนิสติและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรู ้
ในศตวรรษที ่21 
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จากแผนผงั  ในปีการศกึษา 2558 หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการพฒันาศกัยภาพของนิสติ
และการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  และมผีลการดาํเนินงาน ดงัน้ี    

1. กาํหนดเป้าหมายของการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ประจาํปีการศึกษา 2558 

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

1) สง่เสรมิใหอ้าจารยผ์ูส้อน ในปีการศกึษา 2558 เลอืกรปูแบบและกลยทุธก์ารสอนที่
เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ตามความเหมาะสม  แลว้ใหด้าํเนินการสอนตามรปูแบบและ
กลยทุธก์ารสอนทีเ่ลอืกไว ้

2) กาํหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์จดั
โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขา
คณติศาสตร ์ และ/หรอื พานิสติไปเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการทีเ่สรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษ
ที ่21 ทัง้ดา้น 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) ตามความ
เหมาะสม (M.Ed.Math_58_3.2_8) 

2. กาํหนดรปูแบบโครงการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 / เลือกรปูแบบและกลยทุธก์ารสอนท่ีเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  

เมือ่วนัที ่11  สงิหาคม พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
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”  ของคณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกั คอื (1) เพือ่เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจของนิสิตทุนโครงการ สควค. 
สาขาวิชาฟิสิกส ์เคมี และชีววิทยา เกีย่วกบักลยทุธก์ารจดัการเรยีนรูแ้ละการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
ทีเ่สรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายใน
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ศตวรรษที ่21  (2) เพือ่เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจของนิสิตทุนโครงการ สควค. สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์เกีย่วกบักลยทุธก์ารจดัการเรยีนรูแ้ละการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่สรมิสรา้งทกัษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในศตวรรษที ่21  (3) เพือ่
เปิดโอกาสใหนิ้สติทุนโครงการ สควค. สาขาวชิาฟิสกิส ์เคม ีและชวีวทิยา ไดล้งมอืปฏบิตัแิละออกแบบ
กจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่สรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ดว้ยตนเอง  และ (4) เพือ่เปิด
โอกาสใหนิ้สติทุนโครงการ สควค. สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดล้งมอืปฏบิตัแิละออกแบบกจิกรรมการ
เรยีนรูท้ีเ่สรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ดว้ยตนเอง  และจดัในรปูแบบของการอบรม
เชงิปฏบิตักิาร ในชว่งเดอืนตุลาคม –ธนัวาคม พ.ศ. 2558  เป็นระยะเวลา 3 วนั  โดยกลุ่มเป้าหมาย 
ไดแ้ก่ นิสติทนุโครงการ สควค. สาขาวชิาคณติศาสตร ์และนิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ทีไ่มไ่ดเ้ป็นนิสติทุนโครงการ สควค.  

2) กาํหนดใหอ้าจารย ์ดร.รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์  และ อาจารย ์ดร. ขวญั เพยีซา้ย  พานิสติ
ระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไปเขา้รว่มจดันิทรรศการ กจิกรรมคณติศาสตร ์และเผยแพร่
ความรูท้างคณติศาสตรใ์หก้บันกัเรยีนในเขตจงัหวดัสระแกว้ ภายใต ้“โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตรส์ู่
การพฒันาชมุชนจงัหวดัสระแก้วอย่างยัง่ยืนครัง้ท่ี 2” ของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิท
รวโิรฒ  ในวนัที ่15-16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558  ณ โรงเรยีนวฒันานคร อาํเภอวฒันานคร จงัหวดั
สระแกว้  โดยมวีตัถุประสงคห์ลกั คอื (1) เพือ่ใหนิ้สติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์นํา
ความรูท้างคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตรศกึษาทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปเผยแพรใ่หก้บันกัเรยีน และ (2) เพือ่ใหนิ้สติ
ระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ มปีระสบการณ์ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
คณติศาสตร ์นอกหอ้งเรยีน  

3) สง่เสรมิใหอ้าจารยผ์ูส้อน ในปีการศกึษา 2558 เลอืกรปูแบบและกลยทุธก์ารสอนที่
เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ตามความเหมาะสม  แลว้จดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู ้
(มคอ.3 / มคอ.4)  ตามรปูแบบและกลยทุธก์ารสอนทีเ่ลอืก  เชน่  ในรายวชิา ME511 หลกัสตูรและการ
จดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ อาจารยผ์ูส้อนไดเ้ลอืกใชก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรูผ้า่นการแกป้ญัหา 
(Problem solving approach)  การจดักจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรท์ีเ่สรมิสรา้งทกัษะและ
กระบวนการทางคณติศาสตร ์  การใชต้วัแบบเชงิคณติศาสตรใ์นการแกป้ญัหา (Mathematical 
Modeling)  และแนวคดิเกีย่วกบั STEM Education   (M.Ed.Math_58_3.2_9) 

3. ขออนุมติัโครงการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 / จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ (มคอ.3 / มคอ.4) ตามรปูแบบและกลยทุธก์ารสอน
ท่ีเลือก 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ทาํบนัทกึ
ขอ้ความ เรือ่ง ขอสง่รายชื่ออาจารยแ์ละนิสติเพือ่เขา้รว่ม “โครงการพฒันาศกัยภาพของผูร้บัทุน
โครงการ สควค. ระดบัปริญญาโททางการศึกษา ประเภท Premium ด้านกลยทุธก์ารจดัการ
เรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์สาํหรบันักเรียนในศตวรรษท่ี 21”  ของคณะวทิยาศาสตร ์
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มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  และทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขอสง่รายชื่ออาจารยแ์ละนิสติเพือ่เขา้จดั
นิทรรศการ กจิกรรมคณติศาสตร ์และเผยแพรค่วามรูท้างคณติศาสตรใ์หก้บันกัเรยีนในเขตจงัหวดั
สระแกว้ ภายใต ้“โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตรส์ู่การพฒันาชมุชนจงัหวดัสระแก้วอย่างยัง่ยืนครัง้
ท่ี 2” ของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ในวนัที ่15-16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558  ณ 
โรงเรยีนวฒันานคร อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้  (M.Ed.Math_58_3.2_9) 

ในขณะที ่มอีาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู ้(มคอ.3 / มคอ.4)  ตามรปูแบบและ
กลยทุธก์ารสอนทีเ่สรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  (M.Ed.Math_58_3.1_10) 

4. ดาํเนินการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  

เมือ่วนัที ่13 – 15  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดจ้ดั “โครงการพฒันาศกัยภาพด้านกลยทุธก์ารจดัการเรียนรู้และการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์สาํหรบันักเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21”  ณ หอ้งประชุม 19-912  อาคาร 19  คณะวทิยาศาสตร ์ (M.Ed.Math_58_3.2_11) 

นอกจากนัน้ เมือ่วนัที ่15-16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558  อาจารย ์ดร.รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์  และ 
อาจารย ์ดร. ขวญั เพยีซา้ย  ไดพ้านิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์จาํนวน 12 คน ไปเขา้
รว่มจดันิทรรศการ กจิกรรมคณติศาสตร ์และเผยแพรค่วามรูท้างคณติศาสตรใ์หก้บันกัเรยีนในเขต
จงัหวดัสระแกว้  ภายใต ้“โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตรส์ู่การพฒันาชมุชนจงัหวดัสระแก้วอย่าง
ยัง่ยืนครัง้ท่ี 2” ของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ณ. โรงเรยีนวฒันานคร อาํเภอ
วฒันานคร จงัหวดัสระแกว้  (M.Ed.Math_58_3.2_12) 

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

5. กาํกบั ดแูล ติดตามการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดจ้ดัโครงการ
พฒันาศกัยภาพดา้นกลยทุธก์ารจดัการเรยีนรูแ้ละการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่สรมิสรา้งทกัษะและ
กระบวนการทางคณติศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนในศตวรรษที ่21 และพาไปเขา้รว่มจดันิทรรศการ กจิกรรม
คณติศาสตร ์และเผยแพรค่วามรูท้างคณติศาสตรใ์หก้บันกัเรยีนในเขตจงัหวดัสระแกว้  ภายใต ้
“โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตรส์ู่การพฒันาชมุชนจงัหวดัสระแก้วอย่างยัง่ยืนครัง้ท่ี 2” ของคณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ นัน้  ทาํใหนิ้สติไดเ้รยีนรู ้ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพและการ
เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  ตลอดจนไดฝึ้กปฏบิตัแิละมปีระสบการณ์ในการจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนคณติศาสตรน์อกหอ้งเรยีนดว้ย  
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6. สะท้อนผลการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 และหาแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและเสริมสร้าง
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

เมือ่วนัที ่ 20  มถุินายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่สะทอ้นผลการพฒันาศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้ง
ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 และหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการพฒันาศกัยภาพของ
นิสติและเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหจ้ดั “โครงการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  สาํหรบันิสิตระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร”์ อยา่งต่อเน่ืองอกี
ในปีการศกึษา 2559  เพือ่พฒันาศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ให้
มากขึน้ 

2) กาํหนดใหจ้ดั “โครงการบริการวิชาการ : ค่ายทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์สาํหรบันักเรียนในศตวรรษท่ี 21” เพ่ิมเติม  โดยมวีตัถุประสงคห์ลกั คอื (1) เพือ่ให้
นิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์นําความรูท้างคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตรศกึษาทีไ่ด้
เรยีนรูไ้ปเผยแพรใ่หก้บันกัเรยีน และ (2) เพือ่ใหนิ้สติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ มี
ประสบการณ์ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนในศตวรรษที ่21 

3) สนบัสนุนใหนิ้สติเขา้รว่มประชุมทางวชิาการ/การอบรมเชงิปฏบิตักิาร ทีห่น่วยงาน
ภายนอกสถาบนัจดั ในปีการศกึษา 2559 อยา่งต่อเน่ือง   

4) สง่เสรมิใหอ้าจารยผ์ูส้อน เลอืกรปูแบบและกลยทุธก์ารสอนทีเ่สรมิสรา้งทกัษะการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ตามความเหมาะสม  แลว้ใหด้าํเนินการสอนตามรปูแบบและกลยทุธก์ารสอนที่
เลอืกไว ้ อยา่งต่อเน่ืองในปีการศกึษา 2559  (M.Ed.Math_58_3.2_13 

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

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  โดยมกีาร
นําเสนอนําเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจและแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการพฒันา
ศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ในปีการศกึษา 2558 เพือ่นําไปใช้
เป็นขอ้มลูในการพฒันาศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ในปี
การศกึษา 2559 (M.Ed.Math_58_3.2_14) 

8. นําเสนอผลการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและ
เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดนํ้าเสนอผล
การพฒันาศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 และแนวทางปรบัปรงุ
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ระบบและกลไกในการพฒันาศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ในปี
การศกึษา 2558  ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุมคณะวทิยาศาสตร ์  
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

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

ปรญิญานิพนธ ์และเกณฑใ์นการสาํเรจ็การศกึษา ของนิสติหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 

M.Ed.Math_58_3.2_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง การรวบรวม
บทคดัยอ่ / ปรญิญานิพนธ ์/ บทความงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพแ์ละ
เผยแพร ่ของบณัฑติรุน่ก่อนหน้า และแหล่งสบืคน้  

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

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

M.Ed.Math_58_3.2_5 โครงการการนําเสนอหวัขอ้วจิยั (Pre-Proposal) สาํหรบันิสติระดบั
บณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์  

M.Ed.Math_58_3.2_6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการประเมนิ
ความพงึพอใจและแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการควบคุมดแูลการ
ใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธแ์ก่บณัฑติศกึษา 

M.Ed.Math_58_3.2_7 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
M.Ed.Math_58_3.2_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง การพฒันา

ศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21   
ประจาํปีการศกึษา 2558 

M.Ed.Math_58_3.2_9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง รปูแบบของ
โครงการพฒันาศกัยภาพของนิสติรปูแบบและกลยทุธก์ารสอนทีเ่สรมิสรา้ง
ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

M.Ed.Math_58_3.2_10 มคอ.3 / มคอ.4 
M.Ed.Math_58_3.2_11 โครงการพฒันาศกัยภาพของผูร้บัทุนโครงการ สควค. ระดบัปรญิญาโททาง

การศกึษา ประเภท Premium ดา้นกลยทุธก์ารจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์
และคณติศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนในศตวรรษที ่21  ของคณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร
M.Ed.Math_58_3.2_12 โครงการเปิดโลกวทิยาศาสตรส์ูก่ารพฒันาชุมชนจงัหวดัสระแกว้อยา่งยัง่ยนื

ครัง้ที ่2” ของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
M.Ed.Math_58_3.2_13 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเรือ่งการสะทอ้นผลการ

พฒันาศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
M.Ed.Math_58_3.2_14 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
 

ผลท่ีเกิดกบันิสิต (ตวับง่ช้ีท่ี 3.3)  

ข้อมลูนิสิต  

ปีการศึกษา
ท่ีรบัเข้า  

 

จาํนวน
รบัเข้า 

จาํนวนนิสิตคงอยู่ (จาํนวนจริง)  
ในแต่ละปีการศึกษา ร้อยละการคงอยู่ 

2554 2555 2556 2557 2558 

2554 8 8 8 8 5 4 100 
2555 - - - - - - - 
2556 1 - - 1 1 1 100 
2557 9 - - - 9 9 - 
2558 5 - - - - 5 - 

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

 
จากตารางขา้งตน้  นิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ทีเ่ขา้ศกึษาในปี 

พ.ศ. 2554 จาํนวน 8 คน นัน้  ไดส้าํเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา 2556 จาํนวน 3 คน  ทาํใหใ้นปี
การศกึษา 2557 มนิีสติคงอยูเ่พยีง 5 คน  ต่อมามนิีสติไดย้ืน่เรือ่งลาออกจาํนวน 1 คน  ทาํใหใ้นปี
การศกึษา 2558  มนิีสติคงอยูเ่พยีง 4 คน   

สาํหรบันิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ทีเ่ขา้ศกึษาในปี พ.ศ. 2556  
2557 และ 2558  นัน้  ในปีการศกึษา 2558 ยงัคงมนิีสติอยูค่รบ 

x 100 
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ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อจาํนวนนิสิต  

1. ความรู้พืน้ฐานท่ีไม่เพียงพอของผูมี้สิทธ์ิสมคัรสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิต  

สาํหรบัผูมี้สิทธ์ิสมคัรสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิต (แบบไม่ขอรบัใบประกอบวิชาชีพ)   

เน่ืองจาก ผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ (แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพี) ที่
สาํเรจ็การศกึษาวทิยาศาสตรบณัฑติมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นการศกึษาไมเ่พยีงพอ  จงึทาํขอ้สอบ
ขอ้เขยีนวชิาเฉพาะหมวดวชิาคณติศาสตรศกึษาไมไ่ด ้  ในขณะทีผู่ม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ 
(แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพี) ทีส่าํเรจ็การศกึษาทางการศกึษาบณัฑติมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้น
คณติศาสตรไ์มเ่พยีงพอ  จงึทาํขอ้สอบขอ้เขยีนวชิาเฉพาะหมวดวชิาคณติศาสตรไ์มไ่ด ้ นอกจากนัน้ผูม้ ี
สทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ (แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพี) ทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานและทกัษะใน
การอา่น ฟงั พดู และเขยีนภาษาองักฤษไมเ่พยีงพอ  จงึทาํขอ้สอบขอ้เขยีนภาษาองักฤษไมไ่ด ้ ซึง่สง่ผล
ให ้จาํนวนผูส้อบผา่นคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ (แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพี) มจีาํนวนน้อยกวา่จาํนวน
นิสติตามแผนการรบันิสติ  

สาํหรบัผูมี้สิทธ์ิสมคัรสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิต (แบบขอรบัใบประกอบวิชาชีพ)   

เน่ืองจาก ผูส้มคัรรบัทุนโครงการสง่เสรมิการผลติครทูีม่คีวามสามารถพเิศษทาง
วทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์(สควค.) ระดบัปรญิญาโททางการศกึษา ของสถาบนัสง่เสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.)  จาํนวนมาก สอบภาษาองักฤษไมผ่า่น  ทาํใหไ้มม่คีุณสมบตักิาร
เป็นผูร้บัทุนโครงการสควค.  สง่ผลใหไ้มส่ามารถสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(แบบขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร)ู ได ้

2. วนั-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 
  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ดาํเนินการเรยีนการสอนในวนัทาํ
การของราชการ (วนัจนัทร ์ถงึวนัศุกร)์ แบบระบบทวภิาค  กล่าวคอื 

ภาคการศกึษาตน้   เดอืนสงิหาคม – เดอืนธนัวาคม 
  ภาคการศกึษาปลาย  เดอืนมกราคม – เดอืนพฤษภาคม 

จากชว่งเวลาทีด่าํเนินการสอนดงักล่าว ทาํใหผู้ม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ 
(แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพี) ทีป่ระกอบอาชพีในวนัทาํการของราชการ (วนัจนัทร ์ถงึวนัศุกร)์   
ไมส่ามารถหยดุงาน แลว้มาเรยีนได ้ 
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จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา 

ปีการศึกษา
ท่ีรบัเข้า 

จาํนวน
รบัเข้า 

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

2554 8    3 (16.6%)  
2555 -      
2556 1      
2557 9      
2558 5      

รายการหลกัฐานอ้างอิง M.Ed.Math_58_3.3_2 
 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการสาํเรจ็การศึกษา  

1. นิสิตมีประสบการณ์น้อยในการประกอบอาชีพของครแูละการวิจยั 

เน่ืองจาก นิสติมปีระสบการณ์น้อยในการประกอบอาชพีของครแูละการวจิยั จงึทาํใหต้อ้ง
ใชร้ะยะเวลามากในการศกึษาคน้ควา้และวเิคราะหง์านวจิยัทัง้ในและต่างประเทศทีเ่กีย่วกบัหลกัสตูรและ
การเรยีนการสอนคณติศาสตร ์ สงัเคราะหป์ระเดน็จากผลงานวจิยัเพือ่นําไปใชใ้นการจดัการเรยีนรูแ้ละ
กาํหนดปญัหาวจิยั  สง่ผลใหไ้มส่ามารถสาํเรจ็การศกึษาไดใ้นระยะเวลา 2-3 ปีการศกึษา 

2.  งานวิจยัทางคณิตศาสตรศึกษาสาํหรบัการค้นคว้ามีน้อยและไม่หลากหลาย 

วารสารและเอกสารทางวชิาการทีเ่กีย่วกบังานวจิยัทางคณติศาสตรศกึษา ทัง้ในและ
ต่างประเทศ สาํหรบัการคน้ควา้ของนิสติ ยงัมจีาํนวนน้อยและไม่หลากหลาย 
 

ความพึงพอใจและผลการจดัการข้อร้องเรียนของนิสิต 

ในปีการศกึษา 2558  ไม่มีขอ้รอ้งเรยีนของนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ  จงึไม่มีผลการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของนิสติ 

อยา่งไรกต็าม หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดก้าํหนดใหนิ้สติ
สามารถแจง้ขอ้รอ้งเรยีนทีไ่มเ่ป็นทางการผา่นอาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการหรอือาจารยผ์ูส้อนไดโ้ดยตรง  
หรอืแจง้ขอ้รอ้งเรยีนทีเ่ป็นทางการผา่นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรหรอืภาควชิาคณติศาสตรไ์ดเ้ชน่กนั  

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร
M.Ed.Math_58_3.3_1 ขอ้มลูนิสติ  จาํนวนนิสติคงอยู ่(จาํนวนจรงิ) ในแต่ละปีการศกึษา 
M.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  ทาํใหห้ลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2557)  ตอ้งมอีาจารยป์ระจาํหลกัสตูรอยา่งน้อย 5 คน  เป็นอาจารยป์ระจาํมคีุณวุฒริะดบัปรญิญา
เอก ในสาขาวชิาคณติศาสตรศกึษาหรอืคณติศาสตร ์

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

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  มกีาร
วางแผนและกาํหนดระบบและกลไกในการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ดงัแผนผงั 
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แผนผงั 4.1(1)   ระบบและกลไกในการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
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จากแผนผงั  ในปีการศกึษา 2558  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร และมผีลการดาํเนินงานดงัน้ี    

1. กาํหนดคณุสมบติัและตรวจสอบคณุสมบติัของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
เมือ่วนัที ่12 ธนัวาคม พ.ศ. 2556   คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 

สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดคุณสมบตัขิอง
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร โดยอา้งองิขอ้มลูจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.) / 
รายละเอยีดของหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  
ซึง่มตทิีป่ระชมุ มดีงัน้ี 

1) กาํหนดคุณสมบตัขิองอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ ตอ้ง (1)  เป็นอาจารยป์ระจาํของภาควชิาคณติศาสตร ์ (2)  มคีุณวุฒริะดบัปรญิญาเอก 
ในสาขาวชิาคณติศาสตรศกึษาหรอืคณติศาสตร ์ และ (3) มปีระสบการณ์ดา้นการสอนอยา่งน้อย 3 ปี 

2)  กาํหนดใหม้อีาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
จาํนวน 5 คน โดยใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูร 3 คนแรกเป็นอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร  
(M.Ed.Math_58_4.1_1) 

2. พิจารณาและคดักรองอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
เมือ่วนัที ่12 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 

สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  ไดป้ระชมุรว่มกนัเพือ่พจิารณาและคดักรอง
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 
ซึง่มตทิีป่ระชมุ มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  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
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)   

3) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัิ
แต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2557) สง่ไปยงับณัฑติวทิยาลยั  (M.Ed.Math_58_4.1_1) 
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3. ขออนุมติัแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัแิต่งตัง้อาจารยป์ระจาํ

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) สง่ไปยงับณัฑติ
วทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มคีาํสัง่เลขที ่1287 / 2556  เรือ่ง แต่งตัง้อาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)   
(M.Ed.Math_58_4.1_2) 

4. วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงานของหลกัสตูร 
ในปีการศกึษา 2558  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร อยา่งน้อย 80% ของจาํนวนอาจารยป์ระจาํ

หลกัสตูรทัง้หมด ไดเ้ขา้รว่มประชุมเพือ่วางแผน ตดิตามและทบทวนการดาํเนินงานของหลกัสตูรทุกครัง้  

5. ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารหลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
ก่อนสิน้สดุปีการศกึษา 2558 อยา่งน้อย 30 วนั  อาจารยผ์ูส้อนและนิสติไดท้าํ “แบบประเมนิ

ความพงึพอใจทีม่ต่ีอการบรหิารหลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร” ในระบบ ของคณะวทิยาศาสตร ์ 
(M.Ed.Math_58_4.1_3) 

6. สะท้อนผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารงานหลกัสตูรของอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร และหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 

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

เมือ่วนัที ่20 มถุินายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่สะทอ้นผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการบรหิารงาน
หลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  และหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบัและแต่งตัง้
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์และ
ภาควชิาคณติศาสตร ์ ตอ้งรว่มกนัวางแผนระยะยาวดา้นอตัรากาํลงัของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  โดย
การขออนุมตัเิปิดรบัสมคัรอาจารยใ์หมท่ีคุ่ณวุฒริะดบัปรญิญาเอก ในสาขาคณติศาสตรห์รอืคณติศาสตร
ศกึษา อยา่งน้อย 2 คน  เน่ืองจากอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  และอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) เป็นอาจารยช์ุดเดยีวกนั  ซึง่ในปีการศกึษา 2560 หลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  ครบรอบทีจ่ะตอ้ง
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ปรบัปรงุหลกัสตูร และอาจตอ้งมกีารปรบัอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรใหม ่โดยแยกอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร
เป็นคนละชุดกนั 

2) กาํหนดใหก้ารคดัเลอืกอาจารยใ์หมใ่หเ้ป็นไปตามระเบยีบและหลกัเกณฑข์อง
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  (M.Ed.Math_58_4.1_4)  

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

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  โดยมกีาร
นําเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจและแนวทางในการปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบัและแต่งตัง้
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร อยูด่ว้ย  เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ใน
รอบถดัไป  ซึง่จะครบรอบการปรบัปรงุหลกัสตูรในปี พ.ศ.2562  (M.Ed.Math_58_4.1_5) 

8. นําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการ
รบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ นําเสนอผล
การประเมนิความพงึพอใจและแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร ในปีการศกึษา 2559  ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุม
คณะวทิยาศาสตร ์  

  ระบบการบริหารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

จากการสะทอ้นผลการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  ในปีการศกึษา 2557 ของ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ และขอ้เสนอแนะจากการ
ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2557  สง่ผลใหอ้าจารยป์ระจาํ
หลกัสตูรและคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ปรบั “ระบบและกลไกในการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
ของปีการศกึษา 2558   โดยเพิม่ใหม้กีารกาํหนดบทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ ของอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร ตามความถนดัความเชีย่วชาญและความเหมาะสม  โดยมคีณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ 
กาํกบัและดแูลการปฏบิตังิานของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร และประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการ
ปฏบิตังิานของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  ดงัแผนผงั  
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แผนผงั 4.1(2)  ระบบและกลไกในการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
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1. กาํหนดบทบาท หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ ของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  ตามความ
ถนัดความเช่ียวชาญและความเหมาะสม 

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

1) กาํหนดใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูร มบีทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ ในงานดา้น
ต่างๆ ดงัน้ี   

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

2) กาํหนดใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูร มบีทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ ในงานดา้น
ต่างๆ ตามความถนดัความเชีย่วชาญและความเหมาะสมของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรแต่ละคน  

3) กาํหนดใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคน เป็นคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทกุปี
การศกึษา   

4) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ แจง้บทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ 
ในงานดา้นต่างๆ แก่อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (M.Ed.Math_58_4.1_6) 

2. มอบหมายให้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรปฏิบติังานตามบทบาท หน้าท่ี และความ
รบัผิดชอบท่ีได้รบัมอบหมาย 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ แจง้บทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ ในงานดา้นต่างๆ  
แก่อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรแต่ละคน 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 การจดัการเรยีนการสอน / ตารางสอน / 
มคอ.3-6 

     

3 การใหค้าํปรกึษาดา้นวชิาการและ
ปรญิญานิพนธ ์  

     

4 การสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพของ
นิสติ   

     

5 การสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพของ
อาจารย ์  

     

6 แผนและงบประมาณ        
7 การบรหิารงานหลกัสตูร        
8 การประกนัคณุภาพการศกึษา ระดบั

หลกัสตูร 
     

 

3.  ปฏิบติังานตามบทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบท่ีได้รบัมอบหมาย 
ในปีการศกึษา 2558  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์

แต่ละคน ไดป้ฏบิตังิานตามบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย ตามระยะเวลาที่
กาํหนดในปฏทินิปีการศกึษา 2558 

4. กาํกบัและดแูลการปฏิบติังานของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
ตลอดปีการศกึษา 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา

คณติศาสตร ์และประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ไดก้าํกบัและดแูลการปฏบิตังิานของอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูรฯ แต่ละคน ตามบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

5. สะท้อนผลการบริหารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและหาแนวทางปรบัปรงุระบบและ
กลไกในการบริหารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  

เมือ่วนัที ่20 มถุินายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่สะทอ้นผลการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและหา
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แนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  โดยพจิารณาผลจากการประเมนิ
ความพงึพอใจในการบรหิารหลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  ซึง่มตทิีป่ระชมุ มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหม้กีารดาํเนินการตามระบบและกลไกในการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
ของปีการศกึษา 2558  อยา่งต่อเน่ืองในปีการศกึษา 2559   

2) ในปีการศกึษา 2559 อาจใหนิ้สติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์มสีว่นรว่มในการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการปฏบิตังิานของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร”์ ดว้ย เพือ่สะทอ้นผลในมมุมองของนิสติดว้ย 
(M.Ed.Math_58_4.1_7) 

6. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7   
เมือ่วนัที ่22 มถุินายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  โดยมกีาร
นําเสนอผลการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการบรหิาร
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ในปีการศกึษา 
2559  (M.Ed.Math_58_4.1_8) 

7. นําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการ
บริหารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ นําเสนอผล
การประเมนิความพงึพอใจและแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ใน
ปีการศกึษา 2558  ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุมคณะ
วทิยาศาสตร ์  
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  ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

ภาควชิาคณติศาสตร ์สง่เสรมิใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ใน
ดา้นการจดัการเรยีนการสอน การพฒันาสือ่การเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอน การวดัและการ
ประเมนิผล  ตลอดจนสนบัสนุนใหอ้าจารยไ์ดล้าศกึษาต่อหลงัปรญิญาเอกหรอืศกึษาดงูานเพือ่เพิม่พนู
ความรูแ้ละประสบการณ์ของอาจารยแ์ละนําความรูท้ีไ่ดม้าปรบัใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนการพฒันา
สือ่การเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอนการวดัและการประเมนิผล  

นอกจากนัน้ มหาวทิยาลยัหรอืคณะวทิยาศาสตร ์  
 จดัใหม้รีะบบการพฒันาอาจารยอ์ยา่งต่อเน่ือง โดยมแีผนงานการพฒันาอาจารยท์ีช่ดัเจน 

มกีารตดิตามและประเมนิผล รวมทัง้การนําผลไปใชใ้นการปรบัปรงุพฒันาต่อไป   
 จดัใหม้กีลไกสง่เสรมิ สนบัสนุน และจงูใจ ใหอ้าจารยส์ามารถสรา้งผลงานวชิาการในสาขา

คณติศาสตรห์รอืคณติศาสตรศกึษา และ/หรอืงานสรา้งสรรคอ์ื่นทีม่คีณุภาพและสามารถ
เผยแพรไ่ดท้ัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ  

 จดัสรรทุนสนบัสนุนใหอ้าจารยท์าํวจิยัเสนอผลงานทางวชิาการ หรอืทาํผลงานทีข่อ
ตําแหน่งทางวชิาการ เพือ่ตอบสนองนโยบายการศกึษาแหง่ชาต ิ

 สง่เสรมิใหอ้าจารยล์าศกึษาต่อหลงัปรญิญาเอกหรอืศกึษาดงูานเพือ่เพิม่พนูความรูใ้นสาขา
คณติศาสตรห์รอืคณติศาสตรศกึษา 

 จดัสมัมนาระดบัประเทศ/นานาชาตโิดยสรา้งสมัพนัธภาพกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ 
รวมทัง้ประเทศใกลเ้คยีง เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละพฒันาองคค์วามรูใ้นวชิาชพี 

 
จากการสะทอ้นผลการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2557 ของ

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ และขอ้เสนอแนะจากการ
ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2557  สง่ผลใหอ้าจารยป์ระจาํ
หลกัสตูรและคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ปรบั “ระบบและกลไกในการสง่เสรมิและพฒันาอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร ของปีการศกึษา 2558   โดยใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรเป็นผูพ้จิารณาและเลอืกเขา้รว่ม
อบรม / ประชมุทางวชิาการ เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ ตามความสนใจ  โดยมคีณะ
กรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ กาํกบัและดแูลการเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ของอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร  ดงัแผนผงั  
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1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กําหนดเปา้หมายของการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร
โดยอ้างอิงข้อมูลจาก กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ) / รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ของปกีารศึกษาก่อนหนา้ (ถ้ามี)

2. อาจารย์ประจําหลักสูตร
พิจารณาและเลือกข้าร่วมอบรม / ประชุมทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ ตามความสนใจ

ต้องขออนมัุติ
ในการเข้าร่วม หรือไม่

ต้องขออนมัุติ ไม่ต้อง

3. อาจารย์ประจําหลักสูตร
ขออนมัุติเข้าร่วมอบรม / ประชุมทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์

4. อาจารย์ประจําหลักสูตร
เข้าร่วมอบรม / ประชุมทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ ตามท่ีเลือกไว้

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กํากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบผลการเข้าร่วมอบรม / ประชุมทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์

6. อาจารย์ประจําหลักสูตร
ทําแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร

7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สะท้อนผลการประเมินความพึงพอใจและหาแนวทางการปรับปรุงระบบและกลไก

ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร

9. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
นาํเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางการปรับปรุงระบบและกลไก

ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร ต่อท่ีประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์
เพ่ือนาํข้อเสนอแนะเข้าสู่ท่ีประชุมคณะวิทยาศาสตร์

8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

โดยมีการนาํเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางการปรับปรุงระบบและกลไก
ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร อยู่ด้วย

เพ่ือนาํไปใช้เปน็ข้อมูลในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร ในปกีารศึกษาถัดไป

 
 

แผนผงั 4.1(3)  ระบบและกลไกในการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
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จากแผนผงั  ในปีการศกึษา 2558  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการสง่เสรมิและพฒันาอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร  และมผีลการดาํเนินงานดงัน้ี    

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

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

1) กาํหนดใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 
อยา่งน้อยรอ้ยละ 80  ของจาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด  เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ใน
ดา้นการจดัการเรยีนการสอน  การพฒันาสือ่การเรยีนการสอน  กลยทุธก์ารสอน  การวดัและการ
ประเมนิผล  โดยการเขา้รว่มอบรม / ประชุมทางวชิาการ อยา่งน้อย 1 ครัง้ ต่อปีการศกึษา  

2) สรา้งผลงานวชิาการในสาขาคณติศาสตรห์รอืคณติศาสตรศกึษา และ/หรอืงาน
สรา้งสรรคอ์ื่นทีม่คีุณภาพและสามารถเผยแพรไ่ดท้ัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

3) จดัสมัมนาระดบัประเทศ/นานาชาตโิดยสรา้งสมัพนัธภาพกบัมหาวทิยาลยัใน
ต่างประเทศ รวมทัง้ประเทศใกลเ้คยีง เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละพฒันาองคค์วามรูใ้นวชิาชพี (ถา้มี
งบประมาณสนบัสนุนเพยีงพอ)  (M.Ed.Math_58_4.1_9) 

2. พิจารณาและเลือกเข้าร่วมอบรม/ประชมุทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และ
ประสบการณ์ 

ในปีการศกึษา 2558  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ได้
พจิารณาและเลอืกเขา้รว่มอบรม / ประชุมทางวชิาการ  เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์  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_10) 

2) โครงการ “การใชโ้ปรแกรม Euler Math Toolbox สาํหรบัการสอนคณติศาสตร”์ 
ระหวา่งวนัที ่25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558  จดัโดย ภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ (M.Ed.Math_58_4.1_11) 

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_12) 
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3. ขออนุมติัเข้าร่วมอบรม/ประชมุทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์ 
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ทาํบนัทกึขอ้ความเพือ่

ขออนุมตัเิขา้รว่มอบรม/ประชุมทางวชิาการเพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ ทกุครัง้  

4. เข้าร่วมอบรม/ประชมุทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์ ตามท่ี
เลือกไว้ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ทุกคน ไดเ้ขา้รว่มอบรม/
ประชุมทางวชิาการ  เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ ตามทีข่ออนุมตัไิว ้

5. กาํกบั ดแูล ติดตาม และตรวจสอบผลการเข้าร่วมอบรม / ประชมุทางวิชาการ เพ่ือ
เพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์ 

ตลอดปีการศกึษา 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ไดก้าํกบั ดแูล ตดิตาม และตรวจสอบผลการเขา้รว่มอบรม / ประชุมทางวชิาการ เพือ่
เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ ของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคน  และไดจ้ดัทาํ “แบบประเมนิความ
พงึพอใจทีม่ต่ีอการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร” (M.Ed.Math_58_4.1_13) 

6. ทาํแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ทุกคน ไดท้าํ “แบบ
ประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร”  

7. สะท้อนผลการประเมินความพึงพอใจและหาแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไก
ในการส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดว้เิคราะหผ์ลที่
ไดจ้าก “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร” พบวา่  
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์มคีวามพงึพอใจต่อการสง่เสรมิและ
พฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ประจาํปีการศกึษา 2558 อยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป   

เมือ่วนัที ่20 มถุินายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่สะทอ้นผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการสง่เสรมิและ
พฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  และหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการการสง่เสรมิและพฒันา
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

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

3) มหาวทิยาลยัควรจดัสรรงบสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรใหม้ากขึน้ 
(M.Ed.Math_58_4.1_14)  

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

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  โดยมกีาร
นําเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจและแนวทางในการปรบัปรงุระบบและกลไกในการสง่เสรมิและ
พฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร อยูด่ว้ย  เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร ในปีการศกึษา 2559  (M.Ed.Math_58_4.1_15) 

9. นําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกใน
การส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 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 ์  
คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

2 อาจารย ์ดร.ขวญั  
เพยีซา้ย 

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

3 อาจารย ์ดร.สุกญัญา  
หะยสีาและ 

โครงการ “การใชโ้ปรแกรม Euler Math Toolbox สาํหรบัการสอน
คณติศาสตร”์ ระหวา่งวนัที ่25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558   
จดัโดย ภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 

4 อาจารย ์ดร. สายณัห ์ 
โสธะโร 

โครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติบณัฑติศกึษา 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา 2558  ระหวา่งวนัที ่ 
13-14 สงิหาคม พ.ศ. 2558  จดัโดย ภาควชิาคณติศาสตร ์  
คณะวทิยาศาสตร ์ 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) และการประชุมวชิาการคณติศาสตรบ์รสิทุธิแ์ละ
ประยกุตป์ระจาํปี 2559 (APAM 2016)  ระหวา่งวนัที ่23-25 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 จดัโดย ภาควชิาคณติศาสตรแ์ละวทิยาการ
คอมพวิเตอร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 

  การปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่  

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

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร
M.Ed.Math_58_4.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

เรือ่ง คุณสมบตัแิละจาํนวนของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

M.Ed.Math_58_4.1_2 คาํสัง่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  เลขที ่1287 / 2556   
เรือ่ง แต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

M.Ed.Math_58_4.1_3 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการบรหิารหลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร  

M.Ed.Math_58_4.1_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการประเมนิ
ความพงึพอใจทีม่ต่ีอการบรหิารงานหลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
และแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 

M.Ed.Math_58_4.1_5 ผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
M.Ed.Math_58_4.1_6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง กาํหนดบทบาท 

หน้าที ่ความรบัผดิชอบ ของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
M.Ed.Math_58_4.1_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการบรหิาร

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการ
บรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร   

M.Ed.Math_58_4.1_8 ผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
M.Ed.Math_58_4.1_9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง เป้าหมายของการ

สง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ประจาํปีการศกึษา 2558 
M.Ed.Math_58_4.1_10 โครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติบณัฑติศกึษา 

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา 2558 
M.Ed.Math_58_4.1_11 โครงการ “การใชโ้ปรแกรม Euler Math Toolbox สาํหรบัการสอน

คณติศาสตร ์
M.Ed.Math_58_4.1_12 การประชุมวชิาการทางคณติศาสตรป์ระจาํปี 2559 ครัง้ที ่21 (AMM 2016) 

และการประชมุวชิาการคณติศาสตรบ์รสิทุธิแ์ละประยกุตป์ระจาํปี 2559 
(APAM 2016)   

M.Ed.Math_58_4.1_13 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 

M.Ed.Math_58_4.1_14 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการประเมนิ
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รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร
ความพงึพอใจทีม่ต่ีอการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและ
แนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการการสง่เสรมิและพฒันาอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร 

M.Ed.Math_58_4.1_15 ผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร 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 
 

  ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  (ประเดน็ท่ี 4.2.3) 

เกณฑม์าตรฐาน ผลการดาํเนินการ 

ผลรวมถว่งน้ําหนักของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพห์รือเผยแพร่ 0.8 คน 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน 
รอ้ยละของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร ่ต่อ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 

รอ้ยละ 16 

เทยีบคะแนน 5 คะแนน  2 คะแนน 
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ลาํดบั 
อาจารยป์ระจาํ

หลกัสตูร 
ผลงานท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร/่งานสร้างสรรค ์

(เขียนในรปูแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 
 

อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า  
จนัทจ์ารภุรณ์ 

กจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่สรมิสรา้งความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์
ทางคณติศาสตรใ์นระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 

 

2 
 

อาจารย ์ดร. ณหทยั  
ฤกษฤ์ทยัรตัน์ 

การประมาณคา่   ดว้ยความน่าจะเป็น 0.8 

ผลรวมคา่ถ่วงน้ําหนกั 0.8 
คดิเป็นรอ้ยละ  

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

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

สรา้งสรรคท์างคณติศาสตรใ์นระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 
M.Ed.Math_58_4.2_2 บทความวชิาการ เรือ่ง การประมาณคา่   ดว้ยความน่าจะเป็น 
 

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 
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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 
 
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 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  เป็นหลกัสตูร
ระดบัปรญิญาโทแบบศกึษาเตม็เวลา แผน ก แบบ ก 2  ทีม่กีารทาํปรญิญานิพนธแ์ละศกึษารายวชิา
เพิม่เตมิ  ม ี 2 แบบ   
แบบ 1 (ไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพีคร)ู   

สาํหรบัผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี ในสาขาคณติศาสตร ์คณติศาสตรป์ระยกุต ์
คณติศาสตรศกึษา หรอืสาขาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณติศาสตร ์ และผา่นการคดัเลอืก
เขา้ศกึษาในหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ตามประกาศของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

แบบ 2 (ขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร)ู    

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

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

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

จากการสะทอ้นผลการออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวชิา ในปีการศกึษา 2557 ของ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ และขอ้เสนอแนะจากการ
ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2557  สง่ผลใหอ้าจารยป์ระจาํ
หลกัสตูรและคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ปรบั “ระบบและกลไกในการออกแบบหลกัสตูรและสาระของ
รายวชิา” โดยการเพิม่ให ้“อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร” มบีทบาท หน้าที ่และรบัผดิชอบในการควบคุม 
กาํกบั ดแูล การจดัการเรยีนการสอน และสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้รว่มกบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
และใหอ้าจารยผ์ูส้อนและนิสติทาํแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอหลกัสตูรและสาระของรายวชิา ดา้น
ความครอบคลุม ความชดัเจน และความทนัสมยัตามความกา้วหน้าในสาขาวชิา  ดงัแผนผงั  
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แผนผงั 5.1(1)  ระบบและกลไกในการออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวชิา (ต่อ) 

 



การประกนัคณุภาพหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์

จากแผนผงั หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2557)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวชิา  ซึง่มผีลการ
ดาํเนินงานดงัน้ี  

1. กาํหนดเป้าหมายของการออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวิชา  
เมือ่วนัที ่12 ธนัวาคม พ.ศ. 2556   คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 

สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดเป้าหมายของการ
ออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวชิาใน  โดยใหห้ลกัสตูรมทีัง้สาระวชิาทางทฤษฎแีละการปฏบิตัทิีช่ว่ย
เสรมิสรา้งทกัษะทางวชิาการและวชิาชพี  มคีวามทนัสมยัตามความกา้วหน้าในสาขาวชิา อกีทัง้ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ  กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.) 
และขอ้บงัคบัคุรสุภาวา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชพี พ.ศ. 2556  หมวดที ่1 มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์
วชิาชพี  โดยอา้งองิขอ้มลูจาก กรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ) และขอ้บงัคบัคุรุ
สภาวา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชพี พ.ศ. 2556  หมวดที ่1 มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชพี และ
ความตอ้งการของของผูใ้ชบ้ณัฑติ ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหม้คีณะกรรมการ (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  เพือ่ยกรา่ง/จดัทาํ หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) (มคอ.2)  ทีส่อดคลอ้งตามความตอ้งการของ
สงัคม  กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต(ิมคอ) และขอ้บงัคบัคุรสุภาวา่ดว้ยมาตรฐาน
วชิาชพี พ.ศ. 2556 หมวดที ่1 มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชพี   

2) กาํหนดใหค้ณะกรรมการ (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  มคีุณสมบตั ิดงัน้ี 

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

3) กาํหนดใหค้ณะกรรมการ (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  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) หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2557)  สง่ไปยงับณัฑติวทิยาลยั (M.Ed.Math_58_5.1_1)  
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2. ขอแต่งตัง้คณะกรรมการ (ร่าง) หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการ 
(รา่ง) หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  สง่ไปยงั
บณัฑติวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มคีาํสัง่เลขที ่1287 / 2556  เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการ (รา่ง) 
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) ณ วนัที ่16 
ธนัวาคม พ.ศ. 2556  (M.Ed.Math_58_5.1_2) 

3. จดัทาํ (ร่าง) หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  

ชว่งเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2556 –มกราคม พ.ศ. 2557  คณะกรรมการ (รา่ง) หลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  จดัทาํ (รา่ง) หลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) (มคอ.2)  โดยใหห้ลกัสตูร
มทีัง้สาระวชิาทางทฤษฎแีละการปฏบิตั ิทีช่ว่ยเสรมิสรา้งทกัษะทางวชิาการและวชิาชพี  มคีวามทนัสมยั
ตามความกา้วหน้าในสาขาวชิา  อกีทัง้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของของผูใ้ชบ้ณัฑติ  กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.)  และขอ้บงัคบัคุรสุภาวา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชพี พ.ศ. 
2556  หมวดที ่1 มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชพี  (M.Ed.Math_58_5.1_3) 

4. ขออนุมติัแต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่คดักรองและเสนอชื่อคณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  เพือ่ทาํหน้าทีพ่ฒันา
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) ใหห้ลกัสตูรและ
สาระของรายวชิามคีวามครอบคลุม ความชดัเจน และความทนัสมยัตามความกา้วหน้าในสาขาวชิา  ซึง่
มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหม้คีณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  เพือ่ทาํหน้าทีพ่ฒันาหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) ใหห้ลกัสตูรและสาระของรายวชิามคีวาม
ครอบคลุม ความชดัเจน และความทนัสมยัตามความกา้วหน้าในสาขาวชิา  โดยมผีูท้รงคุณวุฒภิายนอก
สถาบนั สาขาคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตรศกึษา อยา่งน้อย 2 คน ทาํหน้าทีว่พิากษ์หลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) ใหห้ลกัสตูรและสาระของรายวชิามี
ความครอบคลุม ความชดัเจน และความทนัสมยัตามความกา้วหน้าในสาขาวชิา อยูใ่นคณะกรรมการน้ี
ดว้ย   
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2) กาํหนดใหผู้ท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั สาขาคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตรศกึษา ที่
เป็นกรรมการพฒันาหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2557)  มจีาํนวน 2 คน  ซึง่มรีายชื่อดงัน้ี   

(1) รองศาสตราจารย ์ดร. สมวงษ์ แปลงประสพโชค  อาจารยป์ระจาํสาขา
คณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร    

(2) อาจารยจ์รีศกัดิด์สีะเมาะ  อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาศกึษาทัว่ไป กลุม่วชิา
วทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรค์ณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตรม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวนัออกวทิยาเขตอุเทนถวาย  

3) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัิ
คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2557) สง่ไปยงัคณะวทิยาศาสตร ์
(M.Ed.Math_58_5.1_4) 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการ
พฒันาหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  สง่ไปยงั
คณะวทิยาศาสตร ์เพือ่ขออนุมตัแิต่งตัง้ 

คณะวทิยาศาสตร ์มคีาํสัง่เลขที ่139 / 2557 เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  (M.Ed.Math_58_5.1_5) 

5. ปรบัปรงุหลกัสตูรให้สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ
(มคอ)  และข้อบงัคบัครุสุภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556  หมวดท่ี 1 มาตรฐานความรู้
และประสบการณ์วิชาชีพและความต้องการของของผูใ้ช้บณัฑิต  ให้มีความชดัเจนและความ
ทนัสมยัตามความก้าวหน้าในสาขา 

ชว่งเดอืนมกราคม พ.ศ. 2557– กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2557  คณะกรรมการ (รา่ง) หลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  ไดร้ว่มกนัปรบัปรงุ
หลกัสตูรตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั จนไดห้ลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) (มคอ.2) ทีห่ลกัสตูรและสาระรายวชิามคีวาม
ครอบคลุม ความชดัเจน และความทนัสมยัตามความกา้วหน้าในสาขาวชิา และความตอ้งการของผูใ้ช้
บณัฑติ  กรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.)  และขอ้บงัคบัคุรสุภาวา่ดว้ยมาตรฐาน
วชิาชพี พ.ศ. 2556  หมวดที ่1 มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชพี 

6. ขออนุมติัเหน็ชอบหลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์(มคอ.2) 
ตามระบบ 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและฝา่ยวชิาการของคณะวทิยาศาสตร ์ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง  
ขออนุมตัเิหน็ชอบหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  
(มคอ.2)  ไปตามระบบ เพือ่ขออนุมตัเิหน็ชอบหลกัสตูร ซึง่ผลมดีงัน้ี 
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(1) คณะกรรมการการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา เหน็ชอบหลกัสตูร  ในการประชุมครัง้ที ่
2/2557  เมือ่วนัที ่27 เดอืนกุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2557 

(2) สภาวชิาการ เหน็ชอบหลกัสตูร  ในการประชุมครัง้ที ่2/2557 เมือ่วนัที ่11 เดอืน
มนีาคม พ.ศ. 2557 

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

ในการขออนุมตัแิต่ละขัน้ เมือ่มขีอ้เสนอแนะคณะกรรมการ (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  ไดป้รบัแกต้ามขอ้เสนอแนะ แลว้สง่
เพือ่ขออนุมตัต่ิอไป (M.Ed.Math_58_5.1_6) 

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

คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) และคุรสุภา 
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) รบัทราบการใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูร

การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) เมือ่วนัที ่9 เดอืนตุลาคม  
พ.ศ. 2557  (M.Ed.Math_58_5.1_7)  

สาํนกังานเลขาธกิารคุรสุภา รบัทราบใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  แบบไดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีคร ูในการ
ประชุมครัง้ที ่11/2558  เมือ่วนัที ่25 เดอืนกนัยายน  พ.ศ. 2558  (M.Ed.Math_58_5.1_8) 

8. ประกาศเปิดรบัสมคัรและจดัสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิตตามปฏิทินการศึกษาของ
บณัฑิตวิทยาลยั 

บณัฑติวทิยาลยั ประกาศเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ทางอนิเตอรเ์น็ต ทีเ่วบ็ไซด ์ http://grad.swu.ac.th  และ 
http://admission.swu.ac.th  และจดัสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 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 
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(M.Ed.Math_58_5.1_9 ) 

9. ดาํเนินการจดัการเรียนการสอน ตามปฏิทินการศึกษาของบณัฑิตวิทยาลยั 
อาจารยผ์ูส้อนดาํเนินการจดัการเรยีนการสอนใหนิ้สติของหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ตามปฏทินิการศกึษาของบณัฑติวทิยาลยั  
ในปีการศกึษา 2558  กาํหนดการจดัการเรยีนการสอน มดีงัน้ี 

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

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

10. ควบคมุ กาํกบั ดแูลการจดัการเรียนการสอน และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร และคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา

คณติศาสตร ์ ไดร้ว่มกนัควบคุม กาํกบั ดแูลการจดัการเรยีนการสอนและสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ ให้
อาจารยผ์ูส้อนและนิสติ ตามความตอ้งการและความเหมาะสม  โดยอาจารยผ์ูส้อนและนิสติสามารถแจง้
ความจาํนงมาทีค่ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร/ภาควชิาคณติศาสตร ์ไดต้ลอดปีการศกึษา 

11. ทาํแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อหลกัสตูรและสาระของรายวิชา  
ก่อนสิน้ปีการศกึษา 2558  อาจารยผ์ูส้อนและนิสติ ไดท้าํ “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอ

หลกัสตูรและสาระของรายวชิา” ทีเ่น้นดา้นความครอบคลุม ความชดัเจน และความทนัสมยัตาม
ความกา้วหน้าในสาขาวชิา  (M.Ed.Math_58_5.1_10) 

12. สะท้อนผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อหลกัสตูรและสาระของรายวิชา และหา
แนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวิชา 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดว้เิคราะหผ์ลที่
ไดจ้าก “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอหลกัสตูรและสาระของรายวชิา / ปค.003 / ปค.004 / รายงาน
ผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5) ของทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน  และแบบประเมนิผลการเรยีนรูข้อง
ตนเองของนิสติในแต่ละรายวชิา  ซึง่พบวา่  อาจารยผ์ูส้อนและนิสติมคีวามพงึพอใจต่อหลกัสตูรและสาระ
ของรายวชิา อยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป   

เมือ่วนัที ่20  มถุินายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่สะทอ้นผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอหลกัสตูรและ
สาระของรายวชิา  และหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการออกแบบหลกัสตูรและสาระของ
รายวชิา  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) ในการปรบัปรงุหลกัสตูรรอบถดัไป หลกัสตูรควรมรีายวชิาทีใ่หนิ้สติไดล้งมอื
ปฏบิตักิารสรา้งกจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรท์ีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย แลว้นํา
กจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรน์ัน้ไปทดลองใชเ้พือ่ตรวจสอบประสทิธภิาพของกจิกรรมการเรยีนรู้
คณติศาสตร ์เพือ่นําไปสูก่ารสรา้งเครือ่งมอืวจิยัของตนเอง 
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2) หลกัสตูรควรมรีายวชิาทีเ่ปิดโอกาสใหนิ้สติมสีว่นรว่มหรอืจดัประชุมวชิาการ แต่ทัง้น้ี
ขึน้อยูก่บัระยะเวลา งบประมาณ และความเหมาะสม 

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

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  โดยมกีาร
นําเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจและแนวทางในการปรบัปรงุระบบและกลไกในการออกแบบ
หลกัสตูรและสาระของรายวชิา เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวชิา ใน
รอบถดัไป (M.Ed.Math_58_5.1_12)  

14. นําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจมีต่อหลกัสตูรและสาระของรายวิชา และ
แนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวิชา 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดนํ้าเสนอ 
ผลการประเมนิความพงึพอใจและแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการออกแบบหลกัสตูรและสาระ
ของรายวชิา ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตร ์เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุมคณะวทิยาศาสตร ์
 

  การปรบัปรงุหลกัสตูรให้ทนัสมยัตามความก้าวหน้าในสาขาวิชานัน้ 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2557)   
มกีารปรบัปรงุหลกัสตูรใหท้นัสมยัตามความกา้วหน้าในสาขาวชิา  ดงัน้ี 

ด้านสาระของรายวิชา 
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2557)   

ไดม้กีารปรบัปรงุหลกัสตูรโดยการปรบัชือ่และคาํอธบิายรายวชิา (ในบางรายวชิา) ตามขอ้เสนอแนะของ
ผูท้รงวุฒภิายนอกสถาบนั  คณะกรรมการทีพ่จิารณาอนุมตัเิหน็ชอบหลกัสตูร  สาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา (สกอ.) และคุรสุภา  เพือ่ใหท้นัสมยัตามความกา้วหน้าในสาขาและทกัษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที ่21  

ตวัอยา่งเชน่ การปรบัชื่อและคาํอธบิายรายวชิา (ในบางรายวชิา) ดงัตารางต่อไปน้ี  
หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสตูรปรบัปรงุพ.ศ. 2557 

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

คษ 511 หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้
            คณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 
ME 511 Curriculum and Learning  
Management in Mathematics  
ศกึษาพฒันาการและการพฒันาหลกัสตูร
คณติศาสตร ์ วเิคราะหห์ลกัสตูรคณติศาสตรร์ะดบั
โรงเรยีนเพือ่ใหส้ามารถจดัทาํหลกัสตูรได ้ ศกึษา
หลกัการแนวคดิ แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัทาํ
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หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสตูรปรบัปรงุพ.ศ. 2557 
พฒันาทางสตปิญัญาและทกัษะกระบวนการทาง
คณติศาสตรเ์พือ่พฒันาองคค์วามรูท้างคณติศาสตร ์

แผนการเรยีนรู ้ การจดัการเรยีนรูแ้ละสิง่แวดลอ้ม
การเรยีนรู ้ การบรูณาการการเรยีนรูแ้บบเรยีน  
การจดัการชัน้เรยีนและการพฒันาศนูยก์ารเรยีนใน
สถานศกึษาทีเ่น้นทกัษะและกระบวนการทาง
คณติศาสตร ์ ตลอดจนศกึษาหลกัการประเมนิผลที่
เน้นการพฒันาทางสตปิญัญา ทกัษะและ
กระบวนการทางคณติศาสตรเ์พือ่พฒันาองค์
ความรูท้างคณติศาสตร ์

คษ 512 สมัมนาการวจิยัเกีย่วกบัหลกัสตูรและ
การเรยีนการสอนคณติศาสตร3์(2-2-5) 

ME 512 Seminar in Research in Mathematics 
Curriculum and Instruction 

วเิคราะหง์านวจิยัเกีย่วกบัหลกัสตูรและการเรยีน 
การสอนคณติศาสตร ์ สงัเคราะหป์ระเดน็จาก 
ผลงานวจิยัเพือ่นําไปใชใ้นการจดัการเรยีนรูแ้ละ 
กาํหนดปญัหาวจิยั  เสรมิสรา้งประสบการณ์การ 
วจิยัโดยการวจิยัขนาดเลก็ ปฏบิตักิารออกแบบ

และ 
สรา้งสรรคโ์ครงรา่งของงานวจิยั  โดยบรูณาการ 
นวตักรรมและศาสตรต่์างๆ  เพือ่การจดัการเรยีนรู ้
คณติศาสตรท์ีม่ปีระสทิธภิาพ 

วทศ 502 การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู ้  
             วทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์  
  3(2-2-5) 
SCE 502 Research for Learning 

Developmentin Sciences and 
Mathematics 

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

 
ในรายวชิา คษ 511 หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ รายวชิา วทศ 502 การวจิยั

เพือ่พฒันาการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ รายวชิา คษ 513 สมัมนาทางคณติศาสตรศกึษา 1
และรายวชิา คษ 514 สมัมนาทางคณติศาสตรศกึษา 2  อาจารยผ์ูส้อนไดนํ้าเสนอหวัขอ้หรอืประเดน็ที่
น่าสนใจและสามารถนําไปใชเ้ป็นหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ เพือ่จุดประกายความคดิในการทาํปรญิญานิพนธ์
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ใหแ้ก่นิสติขณะจดัการเรยีนการสอน เชน่ การจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์ทีเ่สรมิสรา้งทกัษะและ
กระบวนการทางคณติศาสตร ์/ การจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตรต์ามแนวคดิของ STEM Education 
/ การแกป้ญัหาโดยใชต้วัแบบเชงิคณติศาสตร ์(Mathematical Model) / การจดัการเรยีนการสอน
คณติศาสตรผ์า่นการแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์เป็นตน้  เพือ่จุดประกายความคดิในการทาํปรญิญา
นิพนธใ์หแ้ก่นิสติ  ขณะจดัการเรยีนการสอน / พดูคุยนอกหอ้งเรยีน 

ด้านสาระของหวัข้อปริญญานิพนธ ์
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2557)  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  ในวนัที ่27 เมษายน พ.ศ. 2559  นางสาวเปรยีบฟ้า  ดว้งนุ่ม  ซึง่เป็นนิสติของ
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดนํ้าเสนอหวัขอ้ปรญิญานิพนธท์ีเ่กีย่วกบัการ
จดัการเรยีนการสอนคณติศาสตรต์ามแนวคดิของ STEM Education  
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

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

เป้าหมายของการออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวชิา และคณะกรรมการ 
(รา่ง) หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร(์หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

M.Ed.Math_58_5.1_2 คาํสัง่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  เลขที ่1287 / 2556   
เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการ (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

M.Ed.Math_58_5.1_3 (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  (มคอ.2) 

M.Ed.Math_58_5.1_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง คณะกรรมการพฒันา
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2557)  



 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ   สาขาวชิาคณิตศาสตร ์            หน้า  79 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
M.Ed.Math_58_5.1_5 คาํสัง่คณะวทิยาศาสตร ์เลขที ่139 / 2557   

เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  

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

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

M.Ed.Math_58_5.1_8 ประกาศ รายชื่อสถาบนัทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานหลกัสตูร มาตรฐานการ
ผลติ และมาตรฐานบณัฑติปรญิญาโททางการศกึษา (วชิาชพีคร)ู ของ
สาํนกังานเลขาธกิารคุรสุภา 

M.Ed.Math_58_5.1_9 ระเบยีบการรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา  
ภาคตน้ ประจาํปีการศกึษา2558 

M.Ed.Math_58_5.1_10 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอหลกัสตูรและสาระของรายวชิา   
ดา้นความครอบคลุม ความชดัเจน และความทนัสมยัตามความกา้วหน้าใน
สาขาวชิา    

M.Ed.Math_58_5.1_11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการประเมนิความ
พงึพอใจทีม่ต่ีอหลกัสตูรและสาระของรายวชิา และแนวทางการปรบัปรงุระบบ
และกลไกในการออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวชิา 

M.Ed.Math_58_5.1_12 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร (มคอ.7) 
 

การบริหารหลกัสตูร 

1. ปัญหาในการบริหารหลกัสตูร 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดป้ระชุมรว่มกนั

เพือ่วางแผนและออกแบบ “ระบบและกลไกในการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร” ทีใ่หอ้าจารยป์ระจาํ
หลกัสตูรมบีทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบในงานดา้นต่างๆ ตามความถนดัความเชีย่วชาญและ
ความเหมาะสมของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรแต่ละคน  มกีารควบคุม กาํกบั ดแูล และตดิตามผลการ
ดาํเนินงานของหลกัสตูรเป็นระยะๆ  จงึไม่มีปญัหาในการบรหิารหลกัสตูร 

2. ผลกระทบของปัญหาต่อสมัฤทธิผลตามวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
เน่ืองจากไม่มีปญัหาในการบรหิารหลกัสตูร  จงึไม่มีผลกระทบของปญัหาต่อสมัฤทธผิลตาม

วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 
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3. แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาในอนาคต 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์มกีลุม่ไลน์ทางมอื

ถอื เป็นอกีชอ่งทางหน่ึงในการตดิต่อปรกึษาหารอืกนั  และถา้มปีญัหาเกดิขึน้และตอ้งการแกไ้ข ประธาน
กรรมการบรหิารหลกัสตูรจะนดัประชุมรว่มกนัเพือ่หาแนวทางในการแกป้ญัหา แลว้ตดิตามผลการ
ดาํเนินการแกป้ญัหานัน้ 
 

การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน  (ตวับง่ช้ีท่ี 5.2) 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  เป็น
หลกัสตูรระดบัปรญิญาโทแบบศกึษาเตม็เวลา แผน ก  แบบ ก 2  ทีม่กีารทาํปรญิญานิพนธแ์ละศกึษา
รายวชิาเพิม่เตมิ  ดงันัน้ในการศกึษารายวชิาเพิม่เตมิ  นิสติตอ้งศกึษาทัง้รายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุ่มวชิาคณติ
ศาสตรศกึษา  รายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุ่มวชิาคณติศาสตร ์ และรายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุ่มวชิาทางการศกึษา   

จากการสะทอ้นผลการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน  ในปีการศกึษา 
2557 ของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ และขอ้เสนอแนะ
จากการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2557  สง่ผลใหอ้าจารยป์ระจาํ
หลกัสตูรและคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ปรบั “ระบบและกลไกในการวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรยีนการสอน”  โดยพจิารณา (1) ดา้นการกาํหนดอาจารยผ์ูส้อน การกาํกบัตดิตาม
และตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารยผ์ูส้อน  และ (2) ดา้นการ
ควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธแ์ละการคน้ควา้อสิระในระดบับณัฑติศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัสาขาวชิาและ
ความกา้วหน้าของศาสตร ์ การแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธแ์ละและการคน้ควา้อสิระในระดบั
บณัฑติศกึษาทีม่คีวามเชีย่วชาญสอดคลอ้งหรอืสมัพนัธก์บัหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ ดงัน้ี 

  การกาํหนดอาจารยผ์ูส้อน  การกาํกบั  ติดตามและตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรียนรู้  
(มคอ.3 และ มคอ.4) 

เพือ่ใหนิ้สติประสบผลสาํเรจ็ในการศกึษารายวชิาเพิม่เตมินัน้  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  ไดว้างแผนและกาํหนดระบบและกลไกในการ
กาํหนดอาจารยผ์ูส้อน  ดงัแผนผงั  

เน่ืองจาก บณัฑติวทิยาลยักาํหนดใหจ้ดัสาํรบัการลงทะเบยีนสาํหรบันิสติ ระดบับณัฑติศกึษา 
สาขาคณติศาสตร ์เป็นรายภาคการศกึษา (ภาคตน้และภาคปลาย) และใหจ้ดัสง่ก่อนเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศกึษา ดงันัน้หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2557)  จงึมกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการกาํหนดอาจารยผ์ูส้อน  การกาํกบัตดิตามและ
ตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 / มคอ.4) ในภาคตน้  และไดท้าํซํ้าอกีหน่ึงครัง้ในภาคปลาย 
ซึง่ทาํใหใ้นบางขัน้ตอนมผีลการดาํเนินงานทัง้ภาคตน้และภาคปลาย  ดงัแผนผงั 
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1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กําหนดรายวิชาท่ีเปดิสอนตามแผนการศึกษาในหลักสูตรและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

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

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จัดประชุมช้ีแจงอาจารย์ผู้สอน / อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) เก่ียวกับเปา้หมายของหลักสูตรและสาระของรายวิชา

และมอบหมายให้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ตามแบบ มคอ.3 / มคอ.4

B

3. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ส่งสํารับการลงทะเบียนสําหรับนิสิตแต่ละช้ันปี ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย

เพ่ือบันทึกข้อมูลในระบบการลงทะเบียนของนิสิต

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

6. อาจารย์ประจําหลักสูตร
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้

ตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 / มคอ.4) 

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

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

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

มีข้อร้องเรียน
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน

หรือไม่

9. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ตรวจสอบข้อร้องเรียนและหาแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียนน้ัน

แจ้งผล
การแก้ไข
ข้อร้องเรียน
แก่นสิิต

A

2. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ทําหนังสือเชิญอาจารย์ผู้สอน / อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) เปน็อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาท่ีกําหนด

ไม่มีมี

CD  

แผนผงั 5.2(1)   ระบบและกลไกในการกาํหนดอาจารยผ์ูส้อน  การกํากบัตดิตามและตรวจสอบ 
การจดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 / มคอ.4) 
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แผนผงั 5.2(1)   ระบบและกลไกในการกาํหนดอาจารยผ์ูส้อน  การกํากบัตดิตามและตรวจสอบ 
การจดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 / มคอ.4)  (ต่อ) 
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จากแผนผงั ในปีการศกึษา 2558  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการกาํหนดอาจารยผ์ูส้อน การ
กาํกบั ตดิตามและตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 และ มคอ.4)  ซึง่มผีลการดาํเนินงาน ดงัน้ี  

1. กาํหนดรายวิชาท่ีเปิดสอนตามแผนการศึกษาในหลกัสตูรและคณุสมบติัของ
อาจารยผ์ูส้อน 

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

1) กาํหนดใหเ้ปิดรายวชิาตามแผนการศกึษาในหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ทัง้รายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุ่มวชิาคณติศาสตรศกึษา รายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุ่มวชิาคณติศาสตรแ์ละ
รายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุ่มวชิาทางการศกึษา 

2) กาํหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทัง้รายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุ่มวชิาคณติศาสตรศกึษา รายวชิาทีอ่ยู่
ในกลุ่มวชิาคณติศาสตรแ์ละรายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุ่มวชิาทางการศกึษา มคีุณสมบตั ิดงัน้ี 

(1) เป็นอาจารยป์ระจาํหรอืผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั ทีม่คีุณวุฒไิมต่ํ่ากวา่
ปรญิญาโท หรอืดาํรงตําแหน่งวชิาการไมต่ํ่ากวา่ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ในสาขาวชิาคณติศาสตรห์รอืคณติ
ศาสตรศกึษาหรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นักบัหลกัสตูร 

(2) มปีระสบการณ์ดา้นการสอน อยา่งน้อย 3 ปี  
(3) มปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัทีไ่มใ่ชส่ว่นหน่ึงของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 

3) กาํหนดใหเ้ชญิ ศาสตราจารย ์ดร. ณรงค ์ป ัน้น่ิม เป็นอาจารยพ์เิศษเพือ่สอนรายวชิา 
คณ 510 พชีคณติสาํหรบัคร ูในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558  ซึง่ ศาสตราจารย ์ดร. ณรงค ์ป ัน้น่ิม  เป็นผู้
มคีวามรูค้วามสามารถพเิศษ ของภาควชิาคณติศาสตร ์ ประจาํปีงบประมาณ 2558   

4) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ แจง้หรอืทาํหนงัสอืเชญิอาจารย์
ผูส้อน / อาจารยพ์เิศษ (ถา้ม)ี เป็นอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาทีก่าํหนด  

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

เมือ่วนัที ่23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่พจิารณารายวชิาทีเ่ปิดสอนตามแผนการศกึษาในหลกัสตูร
และคุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อนของแต่ละรายวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลาย ปีการศกึษา 2558  โดย
อา้งองิขอ้มลูจากรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร (มคอ.7) ของปีการศกึษา 2557  ซึง่มตทิี่
ประชุม มดีงัน้ี 
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1) กาํหนดใหเ้ปิดรายวชิาตามแผนการศกึษาในหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ทัง้รายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุ่มวชิาคณติศาสตรศกึษา รายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุ่มวชิาคณติศาสตรแ์ละ
รายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุ่มวชิาทางการศกึษา 

2) กาํหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทัง้รายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุ่มวชิาคณติศาสตรศกึษา รายวชิาทีอ่ยู่
ในกลุ่มวชิาคณติศาสตรแ์ละรายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุ่มวชิาทางการศกึษา มคีุณสมบตั ิดงัน้ี 

(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  (M.Ed.Math_58_5.2_2) 

2. ทาํหนังสือเชิญอาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพิ์เศษ (ถ้ามี) เป็นอาจารยผ์ูส้อนในรายวิชา
ท่ีกาํหนด 

ในแต่ละภาคการศกึษา  ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ไดท้าํหนงัสอืเชญิอาจารยผ์ูส้อน 
และ อาจารยพ์เิศษ เป็นอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาทีก่าํหนด  

3. ส่งสาํรบัการลงทะเบียนสาํหรบันิสิตแต่ละชัน้ปี ไปยงับณัฑิตวิทยาลยัเพ่ือบนัทึก
ข้อมลูในระบบการลงทะเบียนของนิสิต 

เมือ่วนัที ่13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร ทาํบนัทกึขอ้ความ 
เรือ่ง สาํรบัการลงทะเบยีนสาํหรบันิสติ ระดบับณัฑติศกึษา สาขาคณติศาสตร ์ ในภาคตน้ ปีการศกึษา 
2558  ไปยงับณัฑติวทิยาลยั เพือ่บนัทกึขอ้มลูในระบบการลงทะเบยีนของนิสติ  
(M.Ed.Math_58_5.2_3) 

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

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

ในแต่ละภาคการศกึษา  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ไดเ้ชญิอาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพ์เิศษ (ถา้ม)ี เขา้รว่มประชุมเพือ่ชีแ้จงเกีย่วกบัเป้าหมาย



 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ   สาขาวชิาคณิตศาสตร ์            หน้า  85 

ของหลกัสตูรและสาระของรายวชิา  และมอบหมายใหจ้ดัทาํรายละเอยีดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.3 / 
มคอ.4  พรอ้มแนบแบบฟอรม์การจดัทาํรายละเอยีดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.3 / มคอ.4  โดย
กาํหนดใหส้ง่กลบัมาทีป่ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร อยา่งน้อย 30 วนัก่อนเริม่ภาคการศกึษา 

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

ในแต่ละภาคการศกึษา  อยา่งน้อย 30 วนัก่อนเริม่ภาคการศกึษา  อาจารยผ์ูส้อน / อาจารย์
พเิศษ (ถา้ม)ี  ไดจ้ดัทาํแผนการเรยีนรู ้ตามแบบ มคอ.3 / มคอ.4 ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของหลกัสตูร
และสาระของรายวชิา และขอ้เสนอแนะในรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5 / มคอ.6) ของ
ปีการศกึษา 2557 

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

ในแต่ละภาคการศกึษา อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร และคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดก้าํกบั ตดิตาม และตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรยีนรูแ้ละการ
ประเมนิผลการเรยีนรูต้ามรายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4) ของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิา 
โดยมกีารสง่เมลแ์จง้เตอืน และใหค้าํปรกึษา / ตอบขอ้สงสยัเกีย่วกบัรายละเอยีดของรายวชิา  

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

ในแต่ละภาคการศกึษา อยา่งน้อย 30 วนั ก่อนเริม่ภาคการศกึษา  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
และคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดร้ว่มกนัดาํเนินการ
รวบรวมรายละเอยีดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน  แลว้เผยแพรบ่น
เวบ็ไซตข์องภาควชิาคณติศาสตร ์/ คณะวทิยาศาสตร ์  

8. กาํกบั ดแูล และจดัส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ให้อาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพิ์เศษทุก
รายวิชา 

ตลอดปีการศกึษา 2558  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร และคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดร้ว่มกนักาํกบั ดแูล และจดัสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ให้
อาจารยผ์ูส้อนตามความตอ้งการ  โดยใหอ้าจารยผ์ูส้อนแจง้ความจาํนงมาทีอ่าจารยป์ระจาํหลกัสตูร / 
ภาควชิาคณติศาสตร ์

9. ตรวจสอบข้อร้องเรียนและหาแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียน 
ในภาคตน้และภาคปลาย ของปีการศกึษา 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษา

มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดต้รวจสอบขอ้รอ้งเรยีนของนิสติเกีย่วกบัเกีย่วกบัการจดัการเรยีน
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การสอนของอาจารยผ์ูส้อน  พบวา่ ไม่มีขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน  
ดงันัน้ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  จงึไม่ไดห้าแนวทางแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนใดๆ 

10. ทาํแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน 
(ปค.003 / ปค.004) ในระบบ และแบบประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 

ในแต่ละภาคการศกึษา การอยา่งน้อย 30 วนัก่อนสิน้สดุภาคการศกึษา  นิสติทีเ่รยีนในแต่ละ
รายวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคการศกึษานัน้  ทาํแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอน
ของอาจารยผ์ูส้อน (ปค.003 / ปค.004) ในระบบ  และทาํแบบประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเอง (เขยีนลง
กระดาษ) ในแต่ละรายวชิา   

ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558  ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอน
ของอาจารยผ์ูส้อน (ปค.003 / ปค.004) อยูใ่นระดบัดมีาก   

สว่นในภาคปลาย ปีการศกึษา 2558  ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการ
สอนของอาจารยผ์ูส้อน (ปค.003 / ปค.004) อยูใ่นระดบัดมีาก เชน่กนั  (M.Ed.Math_58_5.2_11) 

11. ตรวจสอบผลการประเมินความพึงพอใจและหาแนวทางการปรบัปรงุการจดัการ
เรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพิ์เศษ (ถ้ามี) 

ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ไดว้เิคราะหผ์ลทีไ่ดจ้าก “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อน” พบวา่  นิสติมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน ประจาํปี
การศกึษา 2558 อยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป  และไมม่ขีอ้เสนอแนะในการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์
ผูส้อน  (M.Ed.Math_58_5.2_9) 

ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดว้เิคราะหผ์ลทีไ่ดจ้าก “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการ
สอนของอาจารยผ์ูส้อน” พบวา่  นิสติมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน 
ประจาํปีการศกึษา 2558 อยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป  และไมม่ขีอ้เสนอแนะในการจดัการเรยีนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อน  (M.Ed.Math_58_5.2_10) 

เมือ่วนัที ่20  มถุินายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่สะทอ้นผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการ
เรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน  และหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการจดัการเรยีนการสอน
ของอาจารยผ์ูส้อน  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวชิา แจง้ความจาํนงเรือ่งสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ี่
ตอ้งการใช ้มาทีอ่าจารยป์ระจาํหลกัสตูร / ภาควชิาคณติศาสตร ์ลว่งหน้าก่อนเปิดภาคการศกึษาถดัไป 
เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ มเีวลาในการเตรยีม
งบประมาณในการจดัซือ้สิง่สนบัสนุนการเรยีนรูเ้หล่านัน้ 
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2) เสนอใหภ้าควชิาคณติศาสตรด์าํเนินการเชญิ (จา้ง) ศาสตราจารย ์ดร. ณรงค ์ป ัน้น่ิม 
เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถพเิศษ  อยา่งต่อเน่ืองในปีงบประมาณ 2559   (M.Ed.Math_58_5.2_11) 

12. ประชมุอาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพิ์เศษ  เพ่ือทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ (ผลการเรียน) ทุก
รายวิชาท่ีเปิดสอน 

ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558  เมือ่วนัที ่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ และอาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพ์เิศษ  ไดป้ระชุม
รว่มกนัเพือ่ทวนสอบผลสมัฤทธิ ์(ผลการเรยีน) ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558  
พบวา่ ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน มผีลการประเมนิผลการเรยีนรู ้(ผลการเรยีน) ของนิสติ ทีส่อดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรยีนรูข้องรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4) (M.Ed.Math_58_5.2_12) 

ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2558  เมือ่วนัที ่ 1 มถุินายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ และอาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพ์เิศษ  ไดป้ระชุม
รว่มกนัเพือ่ทวนสอบผลสมัฤทธิ ์(ผลการเรยีน) ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2558  
พบวา่ ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน มผีลการประเมนิผลการเรยีนรู ้(ผลการเรยีน) ของนิสติ ทีส่อดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรยีนรูข้องรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4) (M.Ed.Math_58_5.2_13) 

13. มอบหมายให้อาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพิ์เศษ จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5/ มคอ.6   

ในแต่ละภาคการศกึษา คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์มอบหมายใหอ้าจารยผ์ูส้อน / อาจารยพ์เิศษ จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา 
ตามแบบ มคอ.5/ มคอ.6  พรอ้มแนบแบบฟอรม์การจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา ตาม
แบบ มคอ.5/ มคอ.6   โดยกาํหนดใหส้ง่กลบัมาทีป่ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร ภายใน 30 วนั หลงั
สิน้สดุภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอน  

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

ในแต่ละภาคการศกึษา อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร และ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดก้าํกบั ตดิตาม และตรวจสอบการจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการ
ของรายวชิา ตามแบบ มคอ.5/ มคอ.6  ของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิา   

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

ในแต่ละภาคการศกึษา (30 วนัก่อนสิน้สดุภาคการศกึษา)  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร และ 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดร้วบรวมรายงานผลการ
ดาํเนินการของรายวชิา ตามแบบ มคอ.5 / มคอ.6 ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน  และเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์อง
ภาควชิาคณติศาสตร ์/ คณะวทิยาศาสตร ์(M.Ed.Math_58_5.2_14) 
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16. สะท้อนผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์
ผูส้อนและเสนอแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการกาํหนดอาจารยผ์ูส้อน การกาํกบั 
ติดตามและตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 / มคอ.4) 

ในแต่ละภาคการศกึษา คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ ไดว้เิคราะหผ์ลทีไ่ดจ้าก “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อน” พบวา่  นิสติมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน  อยูใ่นระดบั
ด ีขึน้ไป  และไมม่ขีอ้เสนอแนะในการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน   

เมือ่วนัที ่20  มถุินายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ตรวจสอบผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการ
เรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน  และหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการกาํหนดอาจารยผ์ูส้อน  
การกาํกบั  ตดิตามและตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 และ มคอ.4)  ซึง่มตทิีป่ระชมุ มดีงัน้ี 

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

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

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

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  โดยมกีาร
นําเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน และแนวทาง
ปรบัปรงุระบบและกลไกในการกาํหนดอาจารยผ์ูส้อน  การกาํกบั  ตดิตามและตรวจสอบการจดัทาํ
แผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 และ มคอ.4)  ในปีการศกึษา 2558  เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการบรหิาร
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2559  (M.Ed.Math_58_5.2_16) 

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

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ นําเสนอผล
การประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน และแนวทางปรบัปรงุระบบ
และกลไกในการกาํหนดอาจารยผ์ูส้อน  การกาํกบั  ตดิตามและตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรยีนรู ้
(มคอ.3 และ มคอ.4)  ในปีการศกึษา 2558  ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้สู่
ทีป่ระชุมคณะวทิยาศาสตร ์  
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  การควบคมุหวัข้อปริญญานิพนธ ์ การแต่งตัง้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ การช่วยเหลือ 
กาํกบั ติดตามในการทาํปริญญานิพนธ ์ และการตีพิมพผ์ลงานในระดบับณัฑิตศึกษา 

จากการสะทอ้นผลการควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ การแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ 
การชว่ยเหลอื กาํกบั ตดิตามในการทาํปรญิญานิพนธ ์ และการตพีมิพผ์ลงานในระดบับณัฑติศกึษา ในปี
การศกึษา 2557 ของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ และ
ขอ้เสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2557  สง่ผลให้
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ปรบั “ระบบและกลไกในการควบคุมหวัขอ้ปรญิญา
นิพนธ ์ การแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ การชว่ยเหลอื กาํกบั ตดิตามในการทาํปรญิญานิพนธ ์ 
และการตพีมิพผ์ลงานในระดบับณัฑติศกึษา ของปีการศกึษา 2558”  โดยใหเ้พิม่ข ัน้ตอนทีใ่ห ้ประธาน
และเลขานุการกรรมการบรหิารหลกัสตูร มบีทบาทหน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในกาํหนดวนัและเวลาสาํหรบั
การนําเสนอ/สอบเคา้โครงละเอยีดของนิสติ  และทาํหนงัสอืเชญิคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเขา้รว่ม
ประชุมเพือ่พจิารณา  และใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรใหค้วามเหน็ชอบและดาํเนินการขออนุมตัิ
แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธห์ลกั / อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธร์ว่ม (ถา้ม)ี  ดงัแผนผงั 
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แผนผงั 5.2(2)    ระบบและกลไกในการควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ การแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธ ์ การชว่ยเหลอื กาํกบั ตดิตามในการทาํปรญิญานิพนธ ์ และการตพีมิพผ์ลงาน 

ในระดบับณัฑติศกึษา  
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แผนผงั 5.2(2)   ระบบและกลไกในการควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ การแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธ ์ การชว่ยเหลอื กาํกบั ตดิตามในการทาํปรญิญานิพนธ ์ และการตพีมิพผ์ลงาน 

ในระดบับณัฑติศกึษา (ต่อ) 

 
จากแผนผงั  ในปีการศกึษา 2558  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ 
การแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ การชว่ยเหลอื กาํกบั ตดิตามในการทาํปรญิญานิพนธ ์ และ
การตพีมิพผ์ลงานในระดบับณัฑติศกึษา  และมผีลการดาํเนินงานดงัน้ี    

1. กาํหนดขอบเขตของการทาํปริญญานิพนธ ์และเกณฑใ์นการสาํเรจ็การศึกษา   
เมือ่วนัที ่ 5  สงิหาคม พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดขอบเขตของการทาํปรญิญานิพนธ ์และเกณฑใ์น
การสาํเรจ็การศกึษา ของนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ โดยอา้งองิขอ้มลู
จาก ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วา่ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2554 หมวดที ่9 
การขอรบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัร ขอ้ที ่48  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 
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1) ขอบเขตของการทาํปรญิญานิพนธข์องนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์(แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพีคร)ู สามารถทาํไดท้ัง้ดา้นคณติศาสตร ์และดา้นการเรยีน
การสอนคณติศาสตร ์ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัความสนใจของนิสติ  ในขณะที ่นิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์(แบบขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร)ู สามารถทาํไดเ้พยีงดา้นการเรยีนการสอน
คณติศาสตร ์เทา่นัน้ ทัง้น้ีเป็นไปตามนโยบายของโครงการสง่เสรมิการผลติครทูีม่คีวามสามารถพเิศษ
ทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์(สควค.) ของสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
(สสวท.)  

2) เกณฑใ์นการสาํเรจ็การศกึษา  เป็นไปตามรายละเอยีดของ มคอ.2  หลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  และขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วา่ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 หมวดที ่9 การขอรบั
ปรญิญาหรอืประกาศนียบตัร ขอ้ที ่48  

3) ขอบเขตของหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ดา้นการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์สามารถทาํได ้
4 ดา้น ซึง่ไดแ้ก่ (1) ดา้นการพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์สาํหรบั
กลุ่มเป้าหมาย  (2) ดา้นการสรา้ง / พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยทีางการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์ 
(3) ดา้นการศกึษาศกัยภาพทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนเป้าหมาย  และ (4) ดา้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเรยีนการสอนคณติศาสตร ์ (M.Ed.Math_58_3.2_17) 

2. ย่ืนคาํร้องขอสอบเค้าโครงละเอียด ต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
เมือ่วนัที ่24 สงิหาคม พ.ศ. 2558  นิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 

จาํนวน 3 คน  ซึง่ไดแ้ก่ (1) นางสาวศริชัชรนิทร ์ ยศสวรนิทร ์ (2) นายพรีพล ศริเิมอืงมณยี ์ และ (3) 
นางสาวนชัชา  นนัทวชิติ  ไดแ้จง้ความจาํนงต่อเลขากรรมการบรหิารหลกัสตูร เพือ่ขอสอบเคา้โครง
ละเอยีด ต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  

เมือ่วนัที ่6 มถุินายน พ.ศ. 2559  นิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
จาํนวน 3 คน  ซึง่ไดแ้ก่ (1) นางสาวจุฑาทพิย ์เตม็วบิลูยโ์ชค  (2) นางสาว มณัฑนา ศรสีจุนัทร ์และ (3) 
นางสาว รตันา เครอืวลัย ์ ไดแ้จง้ความจาํนงต่อเลขานุการกรรมการบรหิารหลกัสตูร เพือ่ขอสอบเคา้
โครงละเอยีด ต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  

3. กาํหนดวนัและเวลาสาํหรบัการนําเสนอ / สอบเค้าโครงละเอียด ของนิสิตและทาํ
หนังสือเชิญคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเข้าร่วมประชมุเพ่ือพิจารณา 

เมือ่วนัที ่31 สงิหาคม พ.ศ. 2558  ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดเ้ซน็ชื่อรบัรองใหค้วามเหน็ชอบในแบบขออนุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการ
พจิารณาเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์(บว.411 / ปรญิญานิพนธ)์ และกาํหนดวนัและเวลาสาํหรบัการนําเสนอ 
/ สอบเคา้โครงละเอยีดของนิสติ  แลว้ใหเ้ลขากรรมการบรหิารหลกัสตูรทาํหนงัสอืเชญิคณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูรเขา้รว่มประชุมเพือ่พจิารณาเคา้โครงละเอยีดของนิสติ จาํนวน 3 คน  ณ หอ้งประชุม
ภาควชิาคณติศาสตร ์(หอ้ง 10-210)  ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 
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1) วนัที ่9 กนัยายน พ.ศ. 2558  เวลา 13.00-16.00 น. เป็นการนําเสนอ / สอบเคา้โครง
ละเอยีดของนางสาวศริชัชรนิทร ์ ยศสวรนิทร ์ และ นายพรีพล ศริเิมอืงมณยี ์  

2)  วนัที ่10 กนัยายน พ.ศ. 2558  เวลา 13.00-16.00 น. เป็นการนําเสนอ / สอบเคา้โครง
ละเอยีดของนางสาวนชัชา  นนัทวชิติ  (M.Ed.Math_58_5.2_18) 

วนัที ่8 มถุินายน พ.ศ. 2559  ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดเ้ซน็ชื่อรบัรองใหค้วามเหน็ชอบในแบบขออนุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการ
พจิารณาเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์(บว.411 / ปรญิญานิพนธ)์ และกาํหนดวนัและเวลาสาํหรบัการนําเสนอ 
/ สอบเคา้โครงละเอยีดของนิสติ  แลว้ใหเ้ลขากรรมการบรหิารหลกัสตูรทาํหนงัสอืเชญิคณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูรเขา้รว่มประชุมเพือ่พจิารณาเคา้โครงละเอยีดของนิสติ จาํนวน 3 คน  ณ หอ้งประชุม
ภาควชิาคณติศาสตร ์(หอ้ง 10-210)  ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

1) วนัที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2559  เวลา 09.00-12.00 น.  เป็นการนําเสนอ / สอบเคา้
โครงละเอยีดของนางสาวจุฑาทพิย ์เตม็วบิลูยโ์ชค  และนางสาว มณัฑนา ศรสีจุนัทร ์

2) วนัที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2559  เวลา 13.00-16.00 น.  เป็นการนําเสนอ / สอบเคา้
โครงละเอยีดของนางสาว รตันา เครอืวลัย ์  (M.Ed.Math_58_5.2_19) 

4. นําเสนอ / สอบเค้าโครงละเอียด ต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
เมือ่วนัที ่9 กนัยายน พ.ศ. 2559  เวลา 13.00-16.00 น. นางสาวศริชัชรนิทร ์ ยศสวรนิทร ์ 

และ นายพรีพล ศริเิมอืงมณยี ์ ไดนํ้าเสนอ / สอบเคา้โครงละเอยีด ต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ณ หอ้งประชุมภาควชิาคณติศาสตร ์(หอ้ง 10-210)     

วนัที ่10 กนัยายน พ.ศ. 2559  เวลา 13.00-16.00 น. นางสาวนชัชา  นนัทวชิติ ไดนํ้าเสนอ / 
สอบเคา้โครงละเอยีด ต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ณ 
หอ้งประชุมภาควชิาคณติศาสตร ์(หอ้ง 10-210) 

วนัที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2559  เวลา 09.00-16.00 น. นางสาวจุฑาทพิย ์เตม็วบิลูยโ์ชค และ
นางสาว มณัฑนา ศรสีจุนัทร ์ ไดนํ้าเสนอ / สอบเคา้โครงละเอยีด ต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ณ หอ้งประชุมภาควชิาคณติศาสตร ์(หอ้ง 10-210) 

วนัที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2559  เวลา 13.00-16.00 น. นางสาว รตันา เครอืวลัย ์ ไดนํ้าเสนอ / 
สอบเคา้โครงละเอยีด ต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ณ 
หอ้งประชุมภาควชิาคณติศาสตร ์(หอ้ง 10-210) 

5. พิจารณาและคดักรองคณุสมบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธห์ลกั / 
อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธร่์วม (ถ้ามี) 

เมือ่วนัที ่9 กนัยายน พ.ศ. 2559  ภายหลงัการพจิารณาเคา้โครงละเอยีดของนางสาวศริชั
ชรนิทร ์ ยศสวรนิทร ์ และ นายพรีพล ศริเิมอืงมณยี ์  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดส้รปุผลการสอบเคา้โครงละเอยีด แลว้พจิารณาและคดักรอง
คุณสมบตัขิองอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธห์ลกั  ซึง่มตทิีป่ระชมุ มดีงัน้ี  
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1) อนุญาตใหน้างสาวศริชัชรนิทร ์ ยศสวรนิทร ์ ดาํเนินการทาํปรญิญานิพนธต่์อไปได ้ 
โดยปรบัแกต้ามขอ้เสนอแนะ และมอบหมายให ้อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์  เป็นอาจารยท์ีป่รกึษา
ปรญิญานิพนธห์ลกั ในการทาํปรญิญานิพนธ ์ 

2) อนุญาตให ้นายพรีพล ศริเิมอืงมณยี ์ ดาํเนินการทาํปรญิญานิพนธต่์อไปได ้ โดย
ปรบัแกต้ามขอ้เสนอแนะ และมอบหมายให ้อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์  เป็นอาจารยท์ีป่รกึษา
ปรญิญานิพนธห์ลกั ในการทาํปรญิญานิพนธ ์ (M.Ed.Math_58_5.2_20) 

วนัที ่10 กนัยายน พ.ศ. 2559  ภายหลงัการพจิารณาเคา้โครงละเอยีดของนางสาวนชัชา  นนั
ทวชิติ   คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดส้รปุผลการสอบ
เคา้โครงละเอยีด แลว้พจิารณาและคดักรองคุณสมบตัขิองอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธห์ลกั  ซึง่มตทิี่
ประชุม มดีงัน้ี  

1) อนุญาตใหน้างสาวนชัชา  นนัทวชิติ ดาํเนินการทาํปรญิญานิพนธต่์อไปได ้ โดย
ปรบัแกต้ามขอ้เสนอแนะ และมอบหมายให ้อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์  เป็นอาจารยท์ีป่รกึษา
ปรญิญานิพนธห์ลกั ในการทาํปรญิญานิพนธ ์ (M.Ed.Math_58_5.2_21) 

วนัที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2559  ภายหลงัการพจิารณาเคา้โครงละเอยีดของนางสาวจุฑาทพิย ์
เตม็วบิลูยโ์ชค  นางสาว มณัฑนา ศรสีจุนัทร ์ และ นางสาว รตันา เครอืวลัย ์  คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดส้รปุผลการสอบเคา้โครงละเอยีด แลว้
พจิารณาและคดักรองคุณสมบตัขิองอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธห์ลกั  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี  

1) อนุญาตใหน้างสาวจุฑาทพิย ์เตม็วบิลูยโ์ชค  ดาํเนินการทาํปรญิญานิพนธต่์อไปได ้ 
โดยปรบัแกต้ามขอ้เสนอแนะ และมอบหมายให ้อาจารย ์ดร. ญานิน  กองทพิย ์เป็นอาจารยท์ีป่รกึษา
ปรญิญานิพนธห์ลกั และ อาจารย ์ดร. ณหทยั  ฤกษฤ์ทยัรตัน์ เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธร์ว่ม  
ในการทาํปรญิญานิพนธ ์ 

2) อนุญาตใหน้างสาว มณัฑนา ศรสีจุนัทร ์ ดาํเนินการทาํปรญิญานิพนธต่์อไปได ้ โดย
ปรบัแกต้ามขอ้เสนอแนะ และมอบหมายให ้อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์  เป็นอาจารยท์ีป่รกึษา
ปรญิญานิพนธห์ลกั ในการทาํปรญิญานิพนธ ์

3) อนุญาตใหน้างสาว รตันา เครอืวลัย ์  ดาํเนินการทาํปรญิญานิพนธต่์อไปได ้ โดย
ปรบัแกต้ามขอ้เสนอแนะ และมอบหมายให ้อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์  เป็นอาจารยท์ีป่รกึษา
ปรญิญานิพนธห์ลกั ในการทาํปรญิญานิพนธ ์ (M.Ed.Math_58_5.2_22) 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์เซน็ชื่อรบัรอง
ใหค้วามเหน็ชอบแบบรายงานผลการพจิารณาเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์(บว.412) และแบบประเมนิการ
สอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์ 
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6. ขออนุมติัแต่งตัง้อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธห์ลกั / อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญา
นิพนธร่์วม (ถ้ามี) 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร เซน็ชื่อรบัรองใหค้วามเหน็ชอบในแบบขออนุมตัแิต่งตัง้ 
อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธห์ลกั / อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธร์ว่ม (ถา้ม)ี 

7. ศึกษาค้นคว้า ลงมือปฏิบติั และรายงานความก้าวหน้าในการทาํปริญญานิพนธ ์ต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธห์ลกั / อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธร่์วม (ถ้ามี) อย่างต่อเน่ือง
และสมํา่เสมอ  อย่างน้อย 1 ครัง้ต่อเดือน 

เมือ่นิสติไดร้บัอนุญาตใหด้าํเนินการทาํปรญิญานิพนธต่์อไปได ้ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ กาํหนดใหนิ้สติศกึษาคน้ควา้ ลงมอืปฏบิตั ิและรายงาน
ความกา้วหน้าในการทาํปรญิญานิพนธ ์ต่ออาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธห์ลกั/ อาจารยท์ีป่รกึษา
ปรญิญานิพนธร์ว่ม (ถา้ม)ี อยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ อยา่งน้อย 1 ครัง้ต่อเดอืน   

8. ควบคมุดแูล ติดตามความก้าวหน้า และให้คาํปรึกษาปริญญานิพนธแ์ก่นิสิต จน
สาํเรจ็การศึกษา    

อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธห์ลกั / อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธร์ว่ม (ถา้ม)ี ได้
ควบคุมดแูล ตดิตามความกา้วหน้า และใหค้าํปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ก่นิสติ อยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ
จนสาํเรจ็การศกึษา  โดยบนัทกึความกา้วหน้าในการทาํปรญิญานิพนธท์ุกครัง้ ใน ”สมดุบนัทึกให้
คาํปรึกษาทัง้ด้านวิชาการและด้านการวิจยั สาํหรบันิสิตระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชา
คณิตศาสตร”์  

9. ตรวจสอบข้อร้องเรียนและหาแนวทางแก้ปัญหาข้อร้องเรียนนัน้ แล้วแจ้งผลการ
แก้ปัญหาข้อร้องเรียนแก่นิสิต 

ในปีการศกึษา 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ไดต้รวจสอบขอ้รอ้งเรยีนของนิสติเกีย่วกบัเกีย่วกบัการควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ การ
แต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ การชว่ยเหลอื กาํกบั ตดิตามในการทาํปรญิญานิพนธ ์ และการ
ตพีมิพผ์ลงานในระดบับณัฑติศกึษา พบวา่ ไม่มีขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ 
การแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ การชว่ยเหลอื กาํกบั ตดิตามในการทาํปรญิญานิพนธ ์  
ดงันัน้ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  จงึไม่ไดห้าแนวทางแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนใดๆ 

10. สะท้อนผลการให้คาํปรึกษาปริญญานิพนธ ์และหาแนวทางการปรบัปรงุระบบและ
กลไกในการแต่งตัง้อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธแ์ละการควบคมุปริญญานิพนธ ์

เมือ่วนัที ่ 22  มถุินายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดป้ระชมุรว่มกนัเพือ่สะทอ้นผลการใหค้าํปรกึษาปรญิญานิพนธ ์และหาแนว
ทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธแ์ละการควบคุมปรญิญา
นิพนธ ์ประจาํปีการศกึษา 2558  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 
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1) ผลของการจดั “โครงการการนําเสนอหวัข้อวิจยั (Pre-Proposal) สาํหรบันิสิต
ระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร”์ ทาํใหม้นิีสติสอบผา่นการนําเสนอเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์
จาํนวน 3 คน  จงึกาํหนดใหจ้ดัโครงการดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองอกี ในปีการศกึษา 2559  ซึง่อาจเป็นชว่ง
เดอืนที ่2  ของภาคปลาย  ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของเวลา  

2) กาํหนดใหจ้ดัทาํสมดุบนัทกึใหค้าํปรกึษาทัง้ดา้นวชิาการและดา้นการวจิยั สาํหรบันิสติ
ระดบับณัฑติศกึษา อยา่งต่อเน่ืองอกี ในปีการศกึษา 2559   

3) กาํหนดใหม้กีารพจิารณาความเชีย่วชาญในการทาํวจิยัและภาระงานดา้นการควบคุม
ปรญิญานิพนธข์องกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ แต่ละทา่น เพือ่กาํหนดอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์
(หลกั/รว่ม) ใหนิ้สติ  อยา่งต่อเน่ืองอกี ในปีการศกึษา 2559  (M.Ed.Math_58_5.1_23) 

12. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  
เมือ่วนัที ่22 มถุินายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  โดยมกีาร
นําเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ การแต่งตัง้อาจารยท์ี่
ปรกึษาวทิยานิพนธ ์ การชว่ยเหลอื กาํกบั ตดิตามในการทาํปรญิญานิพนธ ์ และการตพีมิพผ์ลงานใน
ระดบับณัฑติศกึษา ในปีการศกึษา 2558  อยูด่ว้ย  เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการควบคุมหวัขอ้ปรญิญา
นิพนธ ์ การแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ การชว่ยเหลอื กาํกบั ตดิตามในการทาํปรญิญานิพนธ ์ 
และการตพีมิพผ์ลงานในระดบับณัฑติศกึษา ในปีการศกึษา 2559 (M.Ed.Math_58_5.1_24) 

13. นําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการควบคมุดแูลและการให้คาํปรึกษา
ปริญญานิพนธแ์ละแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการแต่งตัง้อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญา
นิพนธแ์ละการควบคมุปริญญานิพนธ ์  

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดนํ้าเสนอผล
การประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการควบคุมดแูลและการใหค้าํปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ละแนวทางการ
ปรบัปรงุระบบและกลไกในการควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ การแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ 
การชว่ยเหลอื กาํกบั ตดิตามในการทาํปรญิญานิพนธ ์ และการตพีมิพผ์ลงานในระดบับณัฑติศกึษา  ใน
ปีการศกึษา 2558  ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุมคณะ
วทิยาศาสตร ์  
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

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

ตามแผนการศกึษาในหลกัสตูรและคุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อนของแต่ละ
รายวชิาทีเ่ปิดสอน ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2558 
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รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
M.Ed.Math_58_5.2_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง รายวชิาทีเ่ปิดสอน

ตามแผนการศกึษาในหลกัสตูรและคุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อนของแต่ละ
รายวชิาทีเ่ปิดสอน ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2558 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M.Ed.Math_58_5.2_12 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง การทวนสอบ
ผลสมัฤทธิ ์(ผลการเรยีน) ของรายวชิาทีเ่ปิดสอน ในภาคตน้ ปีการศกึษา 
2558 

M.Ed.Math_58_5.2_13 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง การทวนสอบ
ผลสมัฤทธิ ์(ผลการเรยีน) ของรายวชิาทีเ่ปิดสอน ในภาคปลาย ปีการศกึษา 
2558 

M.Ed.Math_58_5.2_14 รายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5 / มคอ.6) ของทุกรายวชิาที่
เปิดสอน ในปีการศกึษา 2558 

M.Ed.Math_58_5.2_15 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
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รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
เรือ่ง  ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อนและแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการกาํหนด
ผูส้อน การกาํกบั ตดิตามและตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 / 
มคอ.4) 

M.Ed.Math_58_5.2_16 ผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
M.Ed.Math_58_5.2_17 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ขอบเขตของการ

ทาํปรญิญานิพนธ ์และเกณฑใ์นการสาํเรจ็การศกึษา ของนิสติหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์

M.Ed.Math_58_5.2_18 หนงัสอืเชญิคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเขา้รว่มประชุมเพือ่พจิารณาเคา้
โครงละเอยีด นางสาวศริชัชรนิทร ์ ยศสวรนิทร ์ นายพรีพล ศริเิมอืงมณยี ์ 
และ นางสาวนชัชา  นนัทวชิติ 

M.Ed.Math_58_5.2_19 หนงัสอืเชญิคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเขา้รว่มประชุมเพือ่พจิารณาเคา้
โครงละเอยีดของ นางสาวจุฑาทพิย ์เตม็วบิลูยโ์ชค   
นางสาว มณัฑนา ศรสีจุนัทร ์ และนางสาว รตันา เครอืวลัย ์  

M.Ed.Math_58_5.2_20 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการพจิารณา
สอบเคา้โครงละเอยีดของ นางสาวศริชัชรนิทร ์ ยศสวรนิทร ์ 
และ นายพรีพล ศริเิมอืงมณยี ์

M.Ed.Math_58_5.2_21 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการพจิารณา
สอบเคา้โครงละเอยีดของ นางสาวนชัชา  นนัทวชิติ 

M.Ed.Math_58_5.2_22 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการพจิารณา
สอบเคา้โครงละเอยีดของ นางสาวจุฑาทพิย ์เตม็วบิลูยโ์ชค  นางสาว 
มณัฑนา ศรสีจุนัทร ์ และนางสาว รตันา เครอืวลัย ์  

M.Ed.Math_58_5.1_23 ผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
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การประเมินผูเ้รียน  (ตวับง่ช้ีท่ี 5.3) 

  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ  

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  ได้
กาํหนดการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา (มคอ.)  ไวใ้น
หมวดที ่4  ผลการเรยีนรู ้กลยทุธก์ารสอนและการประเมนิผล  ซึง่มทีัง้หมด 6 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม   

2. ดา้นความรู ้ 

3. ดา้นทกัษะทางปญัญา  

4. ดา้นทกัษะดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ  

5. ดา้นทกัษะทางการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

6. ดา้นทกัษะการจดัการเรยีนรู ้

โดยรายละเอยีดของการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา  มดีงัน้ี 

1. ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มคีุณธรรมจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณในวชิาชพี 

 

1. จดักระบวนการเรยีนการสอนที่
กระตุน้ใหนิ้สติเหน็คุณคา่และ
ความสาํคญัของการมคีุณธรรม
จรยิธรรมและจรรยาบรรณใน
วชิาชพี    โดยการตัง้ประเดน็
อภปิรายกรณศีกึษาเกีย่วกบั
การประกอบอาชพีของคร ู ซึง่
อาจไดม้าจากประสบการณ์ตรง 
เหตุการณ์หรอืขา่วสารที่
เกดิขึน้ในชวีติจรงิ 

1. ประเมนิผลจากแนวคดิและ
ความคดิเหน็ของนิสติขณะ
อภปิรายกรณศีกึษาเกีย่วกบั
การประกอบอาชพีของคร ู 
โดยการสงัเกตของอาจารย์
ผูส้อน และการประเมนิ
ตนเองของนิสติ 

2. มจีรรยาบรรณในการวจิยั
และวชิาการ 

 

2. ใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัการวจิยั 
พรอ้มสอดแทรกแนวคดิ
เกีย่วกบัจรรยาบรรณในการ
วจิยั  

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

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในสาระ
หลกัของคณติศาสตรแ์ละ
คณติศาสตรศกึษาเป็นอยา่ง
ด ี

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
ผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูท้รงคุณวฒุิ
ทางคณติศาสตรแ์ละคณติ
ศาสตรศกึษา  

5. การศกึษาดงูาน/การเขา้รว่ม
ประชุมสมัมนา/ประชุมวชิาการ 
ดา้นคณติศาสตรแ์ละ 

     คณติศาสตรศกึษา 
6. การเรยีนการสอนโดยใชว้จิยั

เป็นฐาน (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
เกีย่วขอ้งต่อตนเองและผูอ้ื่น
ได ้

2. สามารถวเิคราะหผ์ลงาน
ทางวชิาการหรอืงานวจิยัทัง้
ในและต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้งกบัการเรยีนการ
สอนคณติศาสตรแ์ละการนํา
ผลมาใช ้เพือ่เชื่อมโยง
ความรูเ้ดมิหรอืสรา้งความรู้
ใหมท่างคณติศาสตรแ์ละ
คณติศาสตรศกึษา   

 

1. จดักระบวนการเรยีนการสอนที่
เปิดโอกาสใหนิ้สติไดว้เิคราะห์
ปญัหาทางวชิาการ และวชิาชพี  
โดยการตัง้ประเดน็อภปิราย 
ซึง่อาจไดม้าจากประสบการณ์
ตรง เหตุการณ์หรอืขา่วสารที่
เกดิขึน้ในชวีติจรงิ   

2. สนบัสนุนใหนิ้สติมสีว่นรว่มใน
การเสนอแนวทางแกไ้ขปญัหา
ทางวชิาการ  พรอ้มระบุขอ้มลู
และแหล่งขอ้มลูทีนํ่ามาใช้
อา้งองิ 

3. จดักระบวนการเรยีนการสอนที่
เปิดโอกาสใหนิ้สติไดว้เิคราะห์
ผลงานทางวชิาการหรอื
งานวจิยั โดยการตัง้ประเดน็
อภปิราย  

4. จดัการเรยีนการสอนโดยใช้
วจิยัเป็นฐาน (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
วจิยัทางคณติศาสตรศกึษา 

2. สามารถใหค้าํแนะนําในการ
จดัการเรยีนการสอนทีม่ี
ประสทิธภิาพแก่ครแูละ
บุคลากรทางการศกึษา
อยา่งกลัยาณมติร 

1. สนบัสนุนใหนิ้สติมสีว่นรว่มใน
การเขา้รว่มหรอืจดัประชุมทาง
วชิาการ ทีใ่หค้รแูละบุคลากร
ทางการศกึษาไดแ้ลกเปลีย่น
ประสบการณ์ดา้นการเรยีนการ
สอนคณติศาสตรแ์ละการวจิยั
ทางคณติศาสตรศกึษา 

1. ประเมนิผลจากพฤตกิรรม
ของนิสติ ขณะมสีว่นรว่มใน
การเขา้รว่มหรอืจดัประชุม
ทางวชิาการโดยการสงัเกต
ของอาจารยแ์ละอาจารยท์ี่
ปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ละ
การประเมนิตนเองของนิสติ 

2.  ประเมนิผลจากการเขยีน
อนุทนิของนิสติในการเขา้รว่ม
ประชุมทางวชิาการเกีย่วกบั



 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ   สาขาวชิาคณิตศาสตร ์            หน้า  102 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
ความรูท้ีไ่ดร้บั  

 

5. ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มทีกัษะในการวเิคราะหแ์ละ
คดักรองขอ้มลูทางสถติ ิเพือ่
การศกึษาคน้ควา้และการ
วจิยัทางคณติศาสตรศกึษา 

2. สามารถถ่ายทอดความรู้
และเผยแพรผ่ลงานทาง
วชิาการหรอื งานวจิยัใน
รปูแบบต่างๆ ได ้

3. สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศได ้

 

1. จดักระบวนการเรยีนการสอนที่
ใหนิ้สติไดว้เิคราะหแ์ละคดั
กรองขอ้มลูทางสถติ ิเพือ่
การศกึษาคน้ควา้และการวจิยั
ทางคณติศาสตรศกึษา    โดย
การวพิากษ์และอภปิราย
เกีย่วกบัความสอดคลอ้งของ
ขอ้มลูทางสถติกิบังานวจิยัหรอื
กรณศีกึษา 

2. สนบัสนุนใหนิ้สติเขา้รว่มหรอื
จดัประชุมทางวชิาการ เพือ่
ถ่ายทอดความรูแ้ละเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการหรอื
งานวจิยัทางคณติศาสตรแ์ละ
คณติศาสตรศกึษา 

3. สนบัสนุนใหนิ้สติศกึษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง หรอืเสนอ
แหล่งขอ้มลูคน้ควา้แต่ละ
รายวชิาผา่นลงิค(์Links) และใช้
โปรแกรมสาํเรจ็รปูในการ
วเิคราะหข์อ้มลูวจิยั 

4. ใหนิ้สติทาํปรญิญานิพนธท์ีเ่น้น
การวจิยัดา้นคณติศาสตรศกึษา
และเผยแพรบ่ทความทีเ่ป็น
สว่นหน่ึงของปรญิญานิพนธต่์อ
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 

 

 



 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ   สาขาวชิาคณิตศาสตร ์            หน้า  103 

6. ด้านทกัษะการจดัการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถวเิคราะหห์ลกัสตูร
คณติศาสตรก์ารจดัการเรยีนรู ้ 
การวดัและประเมนิผลการ
เรยีนรู ้ การจดัทาํแผนการ
เรยีนรูแ้ละการทาํวจิยัในชัน้
เรยีนไดเ้ป็นอยา่งด ี 

2. สามารถประยกุตห์ลกัการและ
ทฤษฎทีีส่าํคญัไปใชใ้นการ
ออกแบบแผนการจดัการ
เรยีนรู ้ และการทาํวจิยัในชัน้
เรยีนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

1. จดักระบวนการเรยีนการสอน
ทีเ่ปิดโอกาสใหนิ้สติได้
วเิคราะหห์ลกัสตูร
คณติศาสตร ์ การจดัการ
เรยีนรู ้ การวดัและประเมนิ 
ผลการเรยีนรู ้ การจดัทาํ
แผนการเรยีนรูแ้ละการทาํ
วจิยัในชัน้เรยีน โดยการตัง้
ประเดน็อภปิราย พรอ้มทัง้
ยกตวัอยา่งประสบการณ์ทีไ่ด้
จากการอบรมครคูณติศาสตร ์ 
การจดัคา่ยคณติศาสตร ์ และ
การทาํวจิยัทางคณติศาสตร
ศกึษา  

2. จดักจิกรรมการเรยีนรูผ้า่น
การฝึกปฏบิตัจิรงิ (learning 
by doing) โดยเปิดโอกาสให้
นิสติไดม้ปีระสบการณ์ในการ
จดัทาํแผนการเรยีนรู ้การฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีระหวา่ง
เรยีนการปฏบิตักิารสอนและ
ฝึกประสบการณ์วชิาชพี 
ตลอดจนการทาํวจิยัในชัน้
เรยีนในสถานศกึษา 

1. ประเมนิผลจากแนวคดิและ
ความคดิเหน็ของนิสติ ขณะ
อภปิรายเกีย่วกบัหลกัสตูร
คณติศาสตร ์ การจดัการ
เรยีนรู ้ การวดัและประเมนิ 
ผลการเรยีนรู ้ การจดัทาํ
แผนการเรยีนรูแ้ละการทาํ
วจิยัในชัน้เรยีน  โดยการ
สงัเกตของอาจารยผ์ูส้อน 
และการประเมนิตนเองของ
นิสติ 

2. ประเมนิผลจากการจดัทาํ
แผนการเรยีนรู ้การฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีระหวา่ง
เรยีนการปฏบิตักิารสอนและ
ฝึกประสบการณ์วชิาชพี   
การทาํวจิยัในชัน้เรยีนใน
สถานศกึษาโดยใหผู้ม้สีว่น
รว่มทุกฝา่ย ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา ครพูีเ่ลีย้ง ครู
ประจาํชัน้ เพือ่น อาจารย์
นิเทศ รว่มประเมนินิสติใน
ดา้นการจดัการเรยีนรู ้

(M.Ed.Math_58_5.1_25) 
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  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

จากการสะทอ้นผลการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แหง่ชาต ิและการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ ในปีการศกึษา 2557 ของคณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ และขอ้เสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพ
การศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2557  สง่ผลใหค้ณะกรรมการหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ปรบั “ระบบและกลไกในการประเมนิผลการ
เรยีนรูข้องนิสติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิและการตรวจสอบการประเมนิผล
การเรยีนรูข้องนิสติ”  โดยการให ้“อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร” มบีทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการ
กาํกบั ดแูล ตดิตาม และตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรยีนรูข้องรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  รว่มกบัคณะกรรมการหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ ดงัแผนผงั 
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แผนผงั 5.3(1)  ระบบและกลไกในการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.) และการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ 
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9. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สะท้อนผลการประเมินผลการเรียนรู้

และหาแนวทางการปรับปรุงระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 

และการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ของอาจารย์ผู้สอน

10. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7

โดยมีการนาํเสนอผลการตรวจสอบและหาแนวทางการปรับปรุงระบบและกลไก
ในการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)

และการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ อยู่ด้วย
เพ่ือนาํไปใช้เปน็ข้อมูลในการประเมินผลการเรียนรู้ ในปกีารศึกษาถัดไป

11. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
นาํเสนอผลการตรวจสอบและหาแนวทางการปรับปรุงระบบและกลไก

ในการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)
และการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนสิิต

ต่อท่ีประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือนาํข้อเสนอแนะเข้าสู่ท่ีประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ต่อไป

ส้ินสุดปกีารศึกษา
หรือไม่

ดําเนินการซํา้
ในภาคการศึกษา

ถัดไป
ใช่ ไม่ใช่

C A B

8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประชุมอาจารย์ผู้สอน / อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) ทุกรายวิชาท่ีเปดิสอน

เพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนสิิต

 

แผนผงั 5.3(1)   ระบบและกลไกในการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิและการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ(ต่อ) 

 
จากแผนผงั ในปีการศกึษา 2558  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการประเมนิผลการเรยีนรูต้าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิและการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ  
ซึง่มผีลการดาํเนินงาน ดงัน้ี  
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1. กาํหนดเป้าหมายของการประเมินการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ
ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)   

เมือ่วนัที ่8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดเป้าหมายของการประเมนิการเรยีนรู ้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ โดยอา้งองิ การประเมนิผลการเรยีนรู ้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา (มคอ.) ทีก่าํหนดไวใ้นหมวดที ่4  ผลการเรยีนรู ้กลยทุธก์ารสอนและการ
ประเมนิผล ของหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  
(มคอ.2)  เกณฑก์ารสาํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร  และรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร (มคอ.7) 
ของปีการศกึษา 2557  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

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

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

3) กาํหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และอาจารยผ์ูส้อน เพือ่
พจิารณาทวนสอบผลสมัฤทธิ ์(ผลการเรยีน) ของนิสติ ซึง่เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมนิของ มคอ.3 / 
มคอ.4  ของรายวชิาทีเ่ปิดสอน  หลงัสิน้สดุการเรยีนการสอน ในแต่ละภาคการศกึษา  
(M.Ed.Math_58_5.3_1) 

2. จดัประชมุช้ีแจงและมอบหมายให้อาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพิ์เศษ (ถ้ามี) ทุกรายวิชา
ท่ีเปิดสอน ออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา
แห่งชาติ และสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา (มคอ.3 / มคอ.4) 

ในแต่ละภาคการศกึษา  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ไดเ้ชญิอาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพ์เิศษ (ถา้ม)ี เขา้รว่มประชุมเพือ่ชีแ้จงเกีย่วกบัการ
ออกแบบการประเมนิผลการเรยีนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิและสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการเรยีนรูข้องรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4) ซึง่มตทิีป่ระชมุ มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อน / อาจารยพ์เิศษ (ถา้ม)ี ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน ออกแบบการ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิและสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การเรยีนรูข้องรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4) 
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2) มอบหมายใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูร และคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ รว่มกนักาํกบั ดแูล ตดิตาม และตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรู ้
ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูข้องรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  (M.Ed.Math_58_5.3_2) 

3. ออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้  ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ของ
รายวิชาท่ีสอน (มคอ.3 / มคอ.4) และข้อแนะแนะในรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5 / มคอ.6) ของปีการศึกษาก่อนหน้า (ถ้ามี) 

ในแต่ละภาคการศกึษา  อยา่งน้อย 30 วนัก่อนเริม่ภาคการศกึษา  อาจารยผ์ูส้อน / อาจารย์
พเิศษ (ถา้ม)ี  ไดอ้อกแบบการประเมนิผลการเรยีนรู ้ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูข้องรายวชิาที่
สอน (มคอ.3 / มคอ.4) และขอ้เสนอแนะในรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5 / มคอ.6) ของ
ปีการศกึษา 2557   

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

ในแต่ละภาคการศกึษา 2558  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร และคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดร้ว่มกนักาํกบั ดแูล ตดิตาม และตรวจสอบการ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูข้องรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4) 

5. ตรวจสอบข้อร้องเรียนและหาแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียน 
ในแต่ละภาคการศกึษา ของปีการศกึษา 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษา

มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดต้รวจสอบขอ้รอ้งเรยีนของนิสติเกีย่วกบัเกีย่วกบัการประเมนิผล
การเรยีนรูใ้นแต่ละรายวชิา  พบวา่ ไม่มีขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการประเมนิผลการเรยีนรูใ้นทุกรายวชิา  
ดงันัน้ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  จงึไม่ไดห้าแนวทางแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนใดๆ 

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

ในแต่ละภาคการศกึษา ของปีการศกึษา 2558  รอยา่งน้อย 30 วนัก่อนสิน้สดุภาคการศกึษา  
นิสติทีเ่รยีนในแต่ละรายวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคการศกึษานัน้  ทาํแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้(ปค.003) ในระบบ และทาํแบบประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเอง ในแต่ละรายวชิา 
(เขยีนลงกระดาษ)  (M.Ed.Math_58_5.3_3) 

ในภาคตน้ ของปีการศกึษา 2558  ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการประเมนิผลการ
เรยีนรู ้อยูใ่นระดบัดมีาก  (M.Ed.Math_58_5.3_4) 

สว่นในภาคปลาย ของปีการศกึษา 2558  ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการประเมนิผล
การเรยีนรู ้อยูใ่นระดบัดมีาก เชน่กนั  (M.Ed.Math_58_5.3_5) 
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7. ตรวจสอบผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการประเมินผลการเรียนรู้ (ปค.003) 
และผลการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง (ในแต่ละรายวิชา) 

ในแต่ละภาคการศกึษา ของปีการศกึษา 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดว้เิคราะหผ์ลทีไ่ดจ้าก “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการ
ประเมนิผลการเรยีนรู”้ พบวา่  นิสติมคีวามพงึพอใจต่อการประเมนิผลการเรยีนรู ้ประจาํปีการศกึษา 
2558 อยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป  และไม่มีขอ้เสนอแนะในการประเมนิผลการเรยีนรู ้

8. ประชมุอาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพิ์เศษ (ถ้ามี) ทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน เพ่ือทวนสอบ
ผลสมัฤทธ์ิ (ผลการเรียน) ของนิสิต  

ในแต่ละภาคการศกึษา คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ไดเ้ชญิอาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพ์เิศษ (ถา้ม)ี ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน  เขา้รว่มประชมุเพือ่
ทวนสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (ผลการเรยีน) ของนิสติ 

เมือ่วนัที ่ 5  มกราคม พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ตรวจสอบผลการประเมนิผลการเรยีนรู ้(ดา้นความรู)้ ของ
นิสติ  พบวา่ ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน มผีลการประเมนิผลการเรยีนรู ้(ผลการเรยีน) ของนิสติ ทีส่อดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการเรยีนรูข้องรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  (M.Ed.Math_58_5.3_6) 

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

9. สะท้อนผลการประเมินผลการเรียนรู้ และหาแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไก
ในการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และ
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 

ในแต่ละภาคการศกึษา  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ ไดว้เิคราะหผ์ลทีไ่ดจ้าก “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการประเมนิผลการเรยีนรู”้  
และ “ผลการประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเอง (ในแต่ละรายวชิา)”  พบวา่  นิสติมคีวามพงึพอใจต่อการ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้ของอาจารยผ์ูส้อน  อยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป  และไม่มีขอ้เสนอแนะในการประเมนิผล
การเรยีนรูข้องตนเอง (ในแต่ละรายวชิา)”   

เมือ่วนัที ่20  มถุินายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่สะทอ้นผลการประเมนิผลการเรยีนรู ้ของอาจารยผ์ูส้อน  
และหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการประเมนิผลการเรยีนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิและการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรู ้ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดมกีารใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั “การออกแบบการประเมนิผลการเรยีนรู ้
และการกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรบูรกิ (Rubric Scoring)”  แก่อาจารยผ์ูส้อน  ก่อนมอบหมาย
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ใหจ้ดัทาํแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละออกแบบการประเมนิผลการเรยีนรู ้ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรยีนรูข้องรายวชิา ตามแบบ มคอ.3 / มคอ.4   

2) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ เขยีนขอ้เสนอ “โครงการพฒันา
ศกัยภาพของอาจารยผ์ูส้อน ดา้นการออกแบบการประเมนิผลการเรยีนรู ้และการกาํหนดเกณฑก์ารให้
คะแนนแบบรบูรกิ (Rubric Scoring)” สาํหรบัอาจารยผ์ูส้อน ระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 
ประจาํปีการศกึษา 2558”  และดาํเนินการขออนุมตัจิดัทาํโครงการดงักล่าว ก่อนเปิดเรยีน ในภาคตน้ ปี
การศกึษา 2559   (M.Ed.Math_58_5.3_8) 

10. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
เมือ่วนัที ่22 มถุินายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  โดยมกีาร
นําเสนอผลการประเมนิผลการเรยีนรู ้และแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการประเมนิผลการเรยีนรู ้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิและการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรู ้ในปี
การศกึษา 2558  อยูด่ว้ย  เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการประเมนิผลการเรยีนรู ้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิและการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรู ้ในปีการศกึษา 2559  
(M.Ed.Math_58_5.3_9) 

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

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ นําเสนอผล
การประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ และแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการประเมนิผลการเรยีนรู ้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิและการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรู ้ในปี
การศกึษา 2558  ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้สูท่ีป่ระชุมคณะวทิยาศาสตร ์  
 

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

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดก้าํหนดให้
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรมบีทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ ในงานดา้นต่างๆ ตามความถนดัความ
เชีย่วชาญและความเหมาะสมของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรแต่ละคน   

ในปีการศกึษา 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ ไดก้าํหนดให ้อ.ดร.รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์  อ.ดร.สกุญัญา  หะยสีาและ  และ อ.ดร.ณหทยั  
ฤกษฤ์ทยัรตัน์  มบีทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ ในงานดา้นการจดัการเรยีนการสอน  ซึง่รวมทัง้การ
กาํกบัการประเมนิการจดัการเรยีนการสอน  กล่าวคอื  เมือ่อาจารยผ์ูส้อน (ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน) 
ประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนและจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5 / มคอ.6)  
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ภายใน 30 วนัหลงัสิน้สดุภาคการศกึษา แลว้ อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้สามคนจะทาํหน้าทีก่าํกบัดแูล
ตดิตามและรวบรวมเพือ่เผยแพรท่างอนิเตอรเ์น็ตทีเ่วบ็ไซดข์องภาควชิาคณติศาสตร ์ 

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

  การประเมินปริญญานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดก้าํหนดใหม้รีะบบและกลไกในการ 
กาํกบั การดแูล และการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ดงัรายละเอยีดทีก่ล่าวไวใ้นหวัขอ้ การ
สง่เสรมิและพฒันานิสติ (ตวับ่งชีท้ี ่3.2)  ดา้นการควบคุมดแูลการใหค้าํปรกึษาปรญิญานิพนธ ์แก่
บณัฑติศกึษา  และกาํหนดใหม้รีะบบและกลไกในการใหค้าํปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ละการควบคุม
ปรญิญานิพนธ ์ดงัรายละเอยีดทีก่ล่าวไวใ้นหวัขอ้ การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการ
สอน  (ตวับ่งชีท้ี ่5.2)  ดา้นการควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ การแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ 
การชว่ยเหลอื กาํกบั ตดิตามในการทาํปรญิญานิพนธ ์ และการตพีมิพผ์ลงานในระดบับณัฑติศกึษา 

สาํหรบัการประเมนิปรญิญานิพนธ ์ หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ได้
กาํหนดใหม้คีณะกรรมการสอบปากเปลา่เกีย่วกบัปรญิญานิพนธ ์ ซึง่ประกอบดว้ย (1) อาจารยท์ีป่รกึษา
ปรญิญานิพนธห์ลกั  (2) อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธร์ว่ม (ถา้ม)ี  (3) กรรมการบรหิารหลกัสตูร 
จาํนวน 1 คน ซึง่เคยเขา้ประชุมพจิารณาเคา้โครงปรญิญานิพนธข์องนิสติและไมใ่ชอ่าจารยท์ีป่รกึษา
ปรญิญานิพนธห์ลกัและอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธร์ว่ม (ถา้ม)ี  และ (4) ผูท้รงคุณวุฒภิายนอก
สถาบนั จาํนวน 1 คน  โดยเป็นการเสนอของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและแต่งตัง้จากบณัฑติ
วทิยาลยั 

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

การประเมนิคณุภาพปรญิญานิพนธ ์ประกอบดว้ย เน้ือหา กระบวนการวจิยั การเขยีนและการ
สอบปากเปลา่ ใหเ้ป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกีย่วกบัปรญิญานิพนธ ์การประเมนิให้
กระทาํหลงัจากนิสติสอบปากเปล่าผา่นแลว้ โดยใหใ้ชร้ะบบคา่ระดบัขัน้  ดงัน้ี 
 

ระดบัขัน้  ความหมาย 
P  ผา่น (Pass) 
F  ไมผ่า่น (Fail) 
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นอกจากนัน้ ผลงานปรญิญานิพนธจ์ะตอ้งไดร้บัการตพีมิพห์รอือยา่งน้อยดาํเนินการใหผ้ลงานหรอืสว่น
หน่ึงของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการซึง่เป็นทีย่อมรบัใน
สาขาวชิานัน้ 

ในปีการศกึษา 2558  นิสติปจัจุบนัของ มทีัง้หมด 19 คน  ประกอบดว้ยหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์

-  นิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 2552) 
เขา้เรยีนปีการศกึษา 2554  จาํนวน 4 คน 

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

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

-  นิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 2557)   
เขา้เรยีนปีการศกึษา 2558 จาํนวน 5 คน 

มนิีสติ จาํนวน 6 คน เทา่นัน้ ทีไ่ดส้อบผา่นเคา้โครงละเอยีด และกาํลงัอยูร่ะหวา่งการสรา้ง
เครือ่งมอืวจิยั  จงึไม่มกีารประเมนิปรญิญานิพนธ ์ในปีการศกึษา2558  
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

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

ของการประเมนิการเรยีนรูนิ้สติ และเกณฑก์ารสาํเรจ็การศกึษาตาม
หลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(สกอ.) 

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

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

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

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

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

M.Ed.Math_58_5.3_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการทวนสอบ
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รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
ผลการเรยีนของนิสติ ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2558 

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

M.Ed.Math_58_5.3_9 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
 

ผลการดาํเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ  
(ตวับง่ช้ีท่ี 5.4) 

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

ในปีการศกึษา 2558  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) มผีลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ดงัน้ี 
 
ผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการดาํเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดาํเนินงาน 

(เขียนบรรยายผลการดาํเนินงาน) 
รายการหลกัฐาน 

1 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร มสีว่นรว่ม
ในการประชุมเพือ่วางแผน ตดิตาม 
และทบทวนการดาํเนินงานหลกัสตูร 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร อยา่งน้อยรอ้ยละ 
80  มสีว่นรว่มในการประชุมทกุครัง้  
ในปีการศกึษา 2558  เพือ่วางแผน 
ตดิตาม และทบทวนการดาํเนินงาน
หลกัสตูร  

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

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

เมือ่วนัที ่9 เดอืนตุลาคม  พ.ศ. 2557  
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2557)  ไดร้บัการรบัทราบจาก สาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) โดย
มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ 
มคอ. 2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน
คุณวฒุ ิ
เมือ่วนัที ่25 เดอืนกนัยายน  พ.ศ. 2558  
สาํนกังานเลขาธกิารคุรสุภา รบัทราบให้
ความเหน็ชอบหลกัสตูรการศกึษา

เลม่หลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ  สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์ (หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) (มคอ.2) 
ฉบบัที ่สกอ. ประทบัตรา
รบัทราบ
(M.Ed.Math_58_1.1_1) 
 
รายชื่อสถาบนัทีไ่ดร้บัการ
รบัรองมาตรฐานหลกัสตูร 
มาตรฐานการผลติ และ
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ผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการดาํเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดาํเนินงาน 

(เขียนบรรยายผลการดาํเนินงาน) 
รายการหลกัฐาน 

มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  แบบ
ไดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีคร ู 

มาตรฐานบณัฑติปรญิญาโท
ทางการศกึษา (วชิาชพีคร)ู 
ของสาํนกังานเลขาธกิารคุรุ
สภา 
(M.Ed.Math_58_1.1_1) 

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

หลกัสตูร มรีายละเอยีดของรายวชิา ตาม
แบบ มคอ.3 / มคอ.4  ใน 
ภาคเรยีนที ่1/2558 จาํนวน 7 วชิา 
ภาคเรยีนที ่2/2558 จาํนวน 8 วชิา  
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา
ครบทุกรายวชิา  
จาํนวนการจดัทาํ มคอ.3 / มคอ.4 ผา่น
ระบบ 
ภาคเรยีนที ่1/2558 จาํนวน 0 วชิา  
ภาคเรยีนที ่2/2558 จาํนวน 2 วชิา 

รายละเอยีดของรายวชิา ตาม
แบบ มคอ.3 / มคอ.4  ในภาค
เรยีนที ่1/2558 
(M.Ed.Math_58_1.1_6   
รายละเอยีดของรายวชิา ตาม
แบบ มคอ.3 / มคอ.4  ในภาค
เรยีนที ่2/2558 
(M.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 

หลกัสตูร ไดจ้ดัทาํรายงานผลการ
ดาํเนินการของรายวชิา ตามแบบ มคอ.5/
มคอ.6 ใน 
ภาคเรยีนที ่1/2558 จาํนวน 7 วชิา  
ภาคเรยีนที ่2/2558 จาํนวน 8 วชิา 
ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาที ่
2558 ครบทุกรายวชิา  
จาํนวนการจดัทาํ มคอ.5/มคอ.6 ผา่น
ระบบ 
ภาคเรยีนที ่1/2558 จาํนวน 0 วชิา      
ภาคเรยีนที ่2/2558 จาํนวน 1 วชิา 

รายงานผลการดาํเนินการของ
รายวชิา ตามแบบ มคอ.5 / 
มคอ.6 ใน ภาคเรยีนที ่1/2558 
(M.Ed.Math_58_1.1_8)   
รายงานผลการดาํเนินการของ
รายวชิา ตามแบบ มคอ.5 / 
มคอ.6 ใน ภาคเรยีนที ่2/2558 
(M.Ed.Math_58_1.1_9) 

5 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของ
หลกัสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วนั หลงัปีการศกึษา 

หลกัสตูร มกีารจดัทาํรายงานผลการ
ดาํเนินการของหลกัสตูร ตามแบบมคอ. 7 
ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษา 
2558 

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

6 มกีารทวนสอบผลการเรยีนทุก
รายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปี
การศกึษา 

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

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
เรือ่ง ผลการทวนสอบผลการ
เรยีนของนิสติ ในภาคเรยีนที ่
1/2558   
(M.Ed.Math_58_5.4_11) 
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ผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการดาํเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดาํเนินงาน 

(เขียนบรรยายผลการดาํเนินงาน) 
รายการหลกัฐาน 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
เรือ่ง ผลการทวนสอบผลการ
เรยีนของนิสติ ในภาคเรยีนที ่
2/2558   
(M.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 2557 

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

8 อาจารยใ์หม ่(ถา้ม)ี ทุกคน ไดร้บั
การปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนําดา้น
การจดัการเรยีนการสอน 

ไม่มอีาจารยใ์หม ่
 

 

9 อาจารยป์ระจาํทุกคนไดร้บัการ
พฒันาทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคนไดร้บัการ
พฒันาทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี อยา่ง
น้อยปีละหน่ึงครัง้  

 

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 
3.50 จากคะแนนเตม็ 5.00 

ไม่มผีูส้าํเรจ็การศกึษา ในปีการศกึษา 
2558 

 

รวมตวับ่งช้ีในปีน้ี 11  
จาํนวนตวับ่งชีในปีน้ีท่ีดาํเนินการผา่น 11  
ร้อยละของตวับ่งช้ีทัง้หมดในปีน้ี 100  

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  
มกีารดาํเนินงานรอ้ยละ 100  ของตวับ่งชีผ้ลการดาํเนินงานทีร่ะบุไว ้มคีา่คะแนนเทา่กบั 5 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

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

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) (มคอ.2) ฉบบัที ่สกอ. ประทบัตรารบัทราบ 
M.Ed.Math_58_1.1_5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ประจาํปีการศกึษา 2557 
M.Ed.Math_58_1.1_6 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2557  
M.Ed.Math_58_1.1_7 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  ในภาคปลาย ปีการศกึษา 

2557  
M.Ed.Math_58_1.1_8 รายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5/ มคอ.6)  

ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2557  
M.Ed.Math_58_1.1_9 รายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5/ มคอ.6)  

ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2557  
M.Ed.Math_58_1.1_8 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.5/ มคอ.6)  ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2557  
M.Ed.Math_58_1.1_9 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.5/ มคอ.6)  ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2557  
M.Ed.Math_58_1.1_10 รายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร (มคอ.7) ปีการศกึษา 2557  
M.Ed.Math_58_5.4_11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  เรือ่ง ผลการทวนสอบ

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนิสติในภาคตน้  ปีการศกึษา 2557 
M.Ed.Math_58_5.4_12 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  เรือ่ง ผลการทวนสอบ

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนิสติในภาคปลาย ปีการศกึษา 2557 
M.Ed.Math_58_1.1_6 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2557  
M.Ed.Math_58_1.1_7 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  ในภาคปลาย ปีการศกึษา 

2557  
M.Ed.Math_58_4.1_15 โครงการพฒันาศกัยภาพนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิา

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

M.Ed.Math_58_4.1_16 การอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง สะเตม็ศกึษา : นวตักรรมการเรยีนรูแ้หง่
ศตวรรษที ่21”  เมือ่วนัที2่1 มกราคม พ.ศ. 2558  จดัโดย คณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

M.Ed.Math_58_4.1_17 การประชุมวชิาการวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์ในโรงเรยีน ครัง้ที ่22 (วทร.
22)  หวัขอ้ สะเตม็ประเทศไทย  - นวตักรรมการศกึษาไทย ( STEM 
THAILAND – INNOVATION FOR THAI EDUCATION)”  ระหวา่งวนัที ่
5-7  มนีาคม 2558  จดัโดย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี จงัหวดั
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รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
นครราชสมีา 

M.Ed.Math_58_4.1_18 การประชุมวชิาการทางคณติศาสตรป์ระจาํปี 2558 ครัง้ที ่20   
ระหวา่งวนัที ่27-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  จดัโดย คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

M.Ed.Math_58_4.1_19 โครงการอบรมหลกัสตูรการวเิคราะหส์มการโครงสรา้ง (Structural 
Equation Model : SEM) ดว้ยโปรแกรม AMOS รุน่ที ่12  ระหวา่งวนัที ่
22-25 มถุินายน พ.ศ. 2558  จดัโดย คณะพาณชิยศาสตรก์ารบญัช ี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

M.Ed.Math_58_2.1_1 รายงานสรปุผลการสาํรวจความคดิเหน็ทีม่ต่ีอคุณภาพของบณัฑติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิจากสถานประกอบการ
ผูใ้ชบ้ณัฑติ หรอืสถาบนัทีร่บับณัฑติเขา้ศกึษาต่อ ปีการศกึษา 2556 
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ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้(ตวับง่ช้ีท่ี 6.1) 

  ระบบการดาํเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนัโดยมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร
เพ่ือให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้

ตามที ่หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  
มุง่ผลติมหาบณัฑติสาขาวชิาคณติศาสตรท์ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในเน้ือหาคณติศาสตรเ์ป็นอยา่งด ี
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 ของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ และขอ้เสนอแนะ
จากการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2557  สง่ผลใหค้ณะกรรมการ
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ปรบั “ระบบและกลไกใน
การบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู”้ โดยการเพิม่ให ้“อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร” มสีว่นรว่มกบั
คณะกรรมการหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ในการสาํรวจจาํนวนและความ
เหมาะสมของสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ีม่อียู ่และกาํหนดสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ีค่วรมใีนการจดัการเรยีน
การสอน  และเพิม่ให ้“อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและคณะกรรมการหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์รว่มกนัตดิตามและตรวจสอบการจดัซือ้ / ซ่อมแซม สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ที่
ไดร้บัการอนุมตั”ิ  ดงัแผนผงั 
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แผนผงั6.1  ระบบและกลไกในการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้
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จากแผนผงั  ในปีการศกึษา 2558  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร์
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุน
การเรยีนรูแ้ละมผีลการดาํเนินงาน ดงัน้ี  

1. สาํรวจจาํนวนและความเหมาะสมของส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีมีอยู่ และกาํหนดส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ท่ีควรมีในการจดัการเรียนการสอน 

เมือ่สิน้ปีการศกึษา 2557  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดส้าํรวจจาํนวนและความเหมาะสมของสิง่สนบัสนุนการ
เรยีนรูท้ีม่อียู ่พบวา่ (1) หมกึพมิพแ์ละกระดาษ (สาํหรบัเครือ่งพมิพใ์นหอ้งพกัอาจารยผ์ูส้อนและหอ้ง
นิสติ) ไดถู้กใชจ้นหมด และ (2) ปลัก๊สามตาทีใ่ชอ้ยูช่าํรดุและมจีาํนวนน้อย ไมเ่พยีงพอต่อเครือ่งพมิพ์
และคอมพวิเตอรท์ีม่อียูใ่นหอ้งพกัอาจารยผ์ูส้อนและหอ้งนิสติ   

เมือ่วนัที ่8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ีค่วร
มใีนการจดัการเรยีนการสอน  โดยอา้งองิขอ้มลูจาก รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร (มคอ.7) 
ของปีการศกึษา 2557  และผลการสาํรวจจาํนวนและความเหมาะสมของสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ีม่อียู ่
ซึง่มตทิีป่ระชมุ มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหจ้ดัซือ้สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการนิสติและ
อาจารยผ์ูส้อน ซึง่ไดแ้ก่   

(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 ์
(M.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
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ขออนุมตั ิ แลว้ไดท้าํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขอให้
ดาํเนินการจดัซือ้หรอืจดัจา้ง สง่ไปยงังานพสัดุของคณะวทิยาศาสตร ์ (M.Ed.Math_58_6.1_2) 

4. ติดตามและตรวจสอบการจดัซ้ือ / ซ่อมแซม ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ท่ีได้รบัการ
อนุมติั 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ไดต้ดิตามและตรวจสอบการจดัซือ้ / ซ่อมแซม สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิ

ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2558  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 
ไดร้บัสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ตามทีข่ออนุมตั ิ

5. ใช้ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีมีอยู่และได้รบัการอนุมติั ในการจดัการเรียนการสอน  
ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2558  อาจารยผ์ูส้อนและนิสติ ไดใ้ชส้ิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ีม่ ี

อยูแ่ละไดร้บัการอนุมตั ิในการจดัการเรยีนการสอน 

6. ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารจดัการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้และแบบ 
ปค.004 ในระบบ 

อาจารยผ์ูส้อนและนิสติ ไดท้าํ “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการสิง่
สนบัสนุนการเรยีนรู”้  (M.Ed.Math_58_6.1_3) และทาํ “แบบ ปค.004” ในระบบ  
(M.Ed.Math_58_6.1_4) 

7. ตรวจสอบผลการประเมินความพึงพอใจ และหาแนวทางปรบัปรงุการบริหาร
จดัการส่ิงสนับสนุนการจดัส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดว้เิคราะหผ์ลที่
ไดจ้าก “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู”้  และ “แบบ ปค.
004”  พบวา่  นิสติมคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้อยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป  
และไมม่ขีอ้เสนอแนะในการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้

เมือ่วนัที ่20  มถุินายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ตรวจสอบผลการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 
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และหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ ซึง่มตทิีป่ระชุม มี
ดงัน้ี 

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 เรือ่ง ขออนุมตัิ
จดัซือ้/ซ่อมแซมสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ สง่ไปยงัภาควชิาคณติศาสตร ์เพือ่สง่ต่อไปยงัคณะวทิยาศาสตร ์
(M.Ed.Math_58_6.1_5) 

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

สาขาวชิาคณติศาสตร ์ จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  โดยมกีาร
นําเสนอผลการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ และหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการ
บรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ในปีการศกึษา 2558  อยูด่ว้ย  เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการ
บรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ และหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการบรหิารจดัการสิง่
สนบัสนุนการเรยีนรู ้ในปีการศกึษา 2559  
(M.Ed.Math_58_6.1_6) 

9. นําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารจดัการส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู ้ และเสนอแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการบริหารจดัการส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู ้  

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ นําเสนอผล
การบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ และหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการบรหิารจดัการ
สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ในปีการศกึษา 2558  ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ เพือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้
สูท่ีป่ระชุมคณะวทิยาศาสตร ์  
 

  จาํนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 

ในปีการศกึษา 2558  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 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   
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2. หอ้งวจิยัทางคณติศาสตรศกึษา  สาํหรบัศกึษาคน้ควา้และวจิยัของนิสติ จาํนวน 1 หอ้ง   

ไดแ้ก่  หอ้ง 19-913   
3. เครือ่งคอมพวิเตอร ์ สาํหรบัศกึษาคน้ควา้และวจิยัของนิสติ จาํนวน   4 เครือ่ง   
4. เครือ่งพมิพ ์   สาํหรบัศกึษาคน้ควา้และวจิยัของนิสติ จาํนวน   1  เครือ่ง  
5. ตูเ้หลก็ลอ็กเกอร ์ สาํหรบัเกบ็สมัภาระของนิสติ (อยูใ่นหอ้ง 19-913) จาํนวน  2   ใบ 
6. ตูเ้ยน็  สาํหรบัเกบ็น้ําดื่มและอาหารของนิสติ (อยูใ่นหอ้ง 19-913) จาํนวน  1 เครือ่ง   
7. อุปกรณ์ cisco และระบบเครอืขา่ยไรส้าย Wifi ครอบคลุม ชัน้ 9 

  กระบวนการปรบัปรงุตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยต่์อส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ 

ดงัทีก่ล่าวมาแลว้วา่  จากการสะทอ้นผลการประเมนิผลการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการ
เรยีนรู ้ในปีการศกึษา 2557 ของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์ และขอ้เสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ในปีการศกึษา 
2557  สง่ผลใหค้ณะกรรมการหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนั
เพือ่ปรบั “ระบบและกลไกการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู”้  โดยการเพิม่ “ขัน้ตอนการ
ติดตามและตรวจสอบการจดัซ้ือ / ซ่อมแซม ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีได้รบัการอนุมติั  โดย
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและคณะกรรมการหลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร”์ ในระบบและกลไกในการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ ซึง่ในปีการศกึษา 2558  
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและคณะกรรมการหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรไ์ด้
ดาํเนินการตดิตามและตรวจสอบการจดัซือ้ / ซ่อมแซม สิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ีไ่ดร้บัการอนุมตั ิเป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้  

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Ed.Math_58_6.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  

เรือ่ง จาํนวนและความเหมาะสมของสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้สาํหรบัปี
การศกึษา 2558 

M.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  

M.Ed.Math_58_6.1_3 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้
M.Ed.Math_58_6.1_4 แบบ ประเมนิ ปค.004 
M.Ed.Math_58_6.1_5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการบรหิาร
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จดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้และแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการ
บรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้

M.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
หลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์

เป็นไปตามแผน 

จดัโครงการพฒันาศกัยภาพดา้น
กลยทุธก์ารจดัการเรยีนรูแ้ละการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่
เสรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการ
ทางคณติศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีน
ในศตวรรษที ่21 

ตุลาคม  
พ.ศ.2558 

ฝา่ยวชิาการ  
คณะวทิยาศาสตร ์
และคณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์

เป็นไปตามแผน 

จดัโครงการการนําเสนอหวัขอ้
วจิยั (Pre-Proposal) สาํหรบั
นิสติระดบับณัฑติศกึษา 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์

มถุินายน  
พ.ศ. 2559 

คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์

เป็นไปตามแผน 

จดัทาํ สมดุบนัทกึการให้
คาํปรกึษาทัง้ดา้นวชิาการและ
ปรญิญานิพนธ ์

มถุินายน  
พ.ศ. 2559 

คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์

เป็นไปตามแผน 
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ข้อเสนอในการพฒันาหลกัสตูร 

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

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

ไมม่ ี
 
แผนปฏิบติัการใหม่สาํหรบัปี 2559 
ระบุแผนการปฏบิตักิารแต่ละแผน วนัทีค่าดวา่จะสิน้สดุแผน และผูร้บัผดิชอบ 

แผนดาํเนินการ 
กาํหนดเวลา 
ท่ีแล้วเสรจ็ 

ผูร้บัผิดชอบ 

จดัโครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา 
สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขา
คณติศาสตร”์ 

สงิหาคม  
พ.ศ. 2559 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์

จดัโครงการพฒันาศกัยภาพของอาจารยผ์ูส้อน 
ดา้นการออกแบบการประเมนิผลการเรยีนรู ้
และการกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรบูรกิ 
(Rubric Scoring)” 

สงิหาคม  
พ.ศ. 2559 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์

จดัทาํ สมดุบนัทกึการใหค้าํปรกึษาทัง้ดา้น
วชิาการและปรญิญานิพนธ ์

สงิหาคม  
พ.ศ. 2559 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์

จดัโครงการพฒันาศกัยภาพดา้นกลยทุธก์าร
จดัการเรยีนรูแ้ละการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่
เสรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการทาง
คณติศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนในศตวรรษที ่21 

ตุลาคม  
พ.ศ.2559 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณติศาสตร ์

จดัโครงการการนําเสนอหวัขอ้วจิยั (Pre-
Proposal) สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์

กุมภาพนัธ ์ 
พ.ศ. 2560 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ 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   นอกจากนัน้ อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรหลายคนยงัเป็นอาจารยท์ีป่รกึษา
ปรญิญานิพนธข์องนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ซึง่คาดวา่จะ
แลว้เสรจ็ในปีการศกึษา 2559 เชน่กนั 
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สรปุผลการประเมินและทิศทางการพฒันา 
ในปีการศกึษา 2558  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ คณะ

วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  มผีลการประเมนิตามองคป์ระกอบคณุภาพ ดงัน้ี 
 

ตารางสรปุผลของแต่ละองคป์ระกอบ 

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)้ 
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ตารางการวิเคราะหค์ณุภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสตูร 

องค ์
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผา่น 

จาํนวน 
ตวับง่ช้ี 

I P O 
คะแนน 
เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดบัคณุภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดบัคณุภาพปานกลาง 
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 
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รายงานผลการวิเคราะหจ์ดุเด่นและแนวทางเสริมและจดุท่ีควรพฒันาและ
ข้อเสนอแนะ 

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  ..................................................................................................................................... 
หมายเหตุ : ในประเดน็ 5.4 ใหเ้ขยีนขอ้เสนอแนะในองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้ง 
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องคป์ระกอบท่ี 6: ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้

จดุแขง็/ประเดน็ท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคณุภาพ 
 
มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีพร้อมและเพียงพอ
ต่อการจดัการเรียนการสอนระดบั
บณัฑิตศึกษา 
 
 
 

 
ควรพิจารณาถึงการจดัหาแหล่งข้อมลู ท่ีใช้
สาํหรบัการศึกษาค้นคว้า ด้านคณิตศาสตร
ศึกษาให้มากขึน้ 
 
 
 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 
 
 

- 
 
 
 

 
 
- 

 
 
 
 

การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
 
 
 
โปรดระบเุหตผุลในการได้คะแนน 4 ขึน้ไป  
ตวับ่งชีท้ี ่6.1  หลกัสตูรได้วางแผนและจดัหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีพร้อมและเพียงพอต่อการ
จดัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา 
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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 
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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 

MA520 1/2558 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
MA530 1/2558 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
ME511 1/2558 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
ME513 1/2558 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
ME552 1/2558 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 3 
ST562 1/2558 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
MA510 2/2558 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
MA550 2/2558 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
ME514 2/2558 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

 

การวิเคราะหร์ายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหสั ช่ือ
วิชา 

ภาค
การศึกษา

ความ
ผิดปกติ 

การ
ตรวจสอบ

เหตท่ีุทาํให้
ผิดปกติ

มาตรการแก้ไข 
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รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหสั ช่ือวิชา ภาค
การศึกษา 

เหตผุลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ี
ดาํเนินการ 

    
    
    
    
 

รายวิชาท่ีสอนเน้ือหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหสั ช่ือ
วิชา 

ภาค
การศึกษา 

หวัข้อท่ี
ขาด 

สาเหตท่ีุไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
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คณุภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีท่ีรายงาน 

รายวิชาท่ีมีการประเมินคณุภาพการสอน และแผนการปรบัปรงุจากผลการประเมิน 

รหสั ชื่อวชิา ภาคการศกึษา 
ผลการประเมนิโดย

นิสติ แผนการปรบัปรงุ 
มี ไมม่ี

MA520 1/2558   ไมม่ ี
MA530 1/2558   ไมม่ ี
ME511 1/2558   ไมม่ ี
ME513 1/2558   ไมม่ ี
ME552 1/2558   ไมม่ ี
ST562 1/2558   ไมม่ ี
MA510 2/2558   ไมม่ ี
MA550 2/2558   ไมม่ ี
ME514 2/2558   ไมม่ ี

 

ผลการประเมินคณุภาพการสอนโดยรวม 

ในปีการศกึษา 2558  ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน มกีารประเมนิคุณภาพการสอนจากนิสติ 
อยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป  
 

  

นํามาจาก มคอ 5 แต่ละวชิา 
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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 

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   
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ลาํดบั รายการ 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

22 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั (0.40) - ชิน้   
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   
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61 จาํนวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40) - ชิน้   
59 จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 

กลุม่ที ่2 (0.60) 
- ชิน้   

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   
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79 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ(0.60.) - ชิน้   
80 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 

(0.80) 
- ชิน้   

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  

 

 
 
 
 

 
 


